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ِي الرَِّحيهِ  ِمْسِب  (1)اهللِ الرَّْحم
 

ىٍت ٝى  اذلم للً  ؽي ٧ٍ الى  ةءً الي  ةي جىةرى ًٔ  (2)َصى ٘ى َى اإلً  ٨ٔ (3)٤ى ة ةيًن ثً  (4)حً ظى ٕى ٔى  ،(5)٫ً ةدً آيى  ٧ى ـىٍت ك   (6)ضى
ى
٨ي أ  ا٣ٛىعةءً  لٍكي

ًٓ  ثيةفً  ٨ٔ ً  ،(7)٫ً دً ٍى٪يٮعى مى  ثؽاا فى ؿى َى ٟى  ٤ى ٨ مى ـي ىلع ٦ى ٪ىةثنةإً  اللٗحً  كالىلةي كالكل  آًلً . كىلع (8)اةزن إًيى كى ٍَ
ةثً كى  ٍوعى
ى
ٛى  ٫ً أ ٞى الى  (10)إىل (9)ٍؽيًً٭٥ٍ ٭ى ثً  نيى ةًتً ا٣ ي ى  (11)حً ًٞ  .(12)اةزن مى

                                        

 ِبْسِم اهلِل الرَّضْبِن الرَِّحيمِ 
 

, وعلى اءِ غَ لَ والبػُ  اءِ حَ صَ الفُ  دِ حَ وْ أَ  دٍ مَّ ا ؿبَُ نَ دِ ي  على سَ  والسبلـُ  , والصبلةُ واإلنشاءِ  اإلهبادِ  ةِ مَ عْ على نِ  ُتَ العاؼبِ  رب   هللِ  اغبمدُ 
 .ءُ بَل فَ كُ   هِ وؾبازِ  وِ كبلمِ   ىم غبقيقةِ  الذينَ  وِ وأصحابِ  وِ آلِ 

 
 الرابعةِ  السنةِ  ألبناءِ  الببلغةِ  دروسِ  كتابِ   تدريسَ  لَّ إ ٖٛ٘ٔ ةَ نَ سَ  ةِ الدينيَّ  العلوـِ  دارِ  مدرسةُ  تْ دَ هِ عَ  ( ( فقدْ  دُ عْ ا بػَ مَّ ) ) أَ 

  َيُكوفَ ْزًجا لِ َجَعْلُتُو مَ فَ  ،َهاْلِخيصَ أَْيُت تػَ مث رَ  ،َلْيوِ عَ  اتٍ ْقِييدَ َكَتْبُت تػَ فَ  ،وُ ْدرِيسَ ْرُت تَ اشَ بَ  الَّ أفْ إِ  ٍت  مِ ُكْن َلَْ يَ وَ  ،ي  ائِ دَ تِ االبْ  مِ سْ من القِ 
َفَع بِ يػَ   أفْ َعاَل َأْسأَلُُو تػَ وَ  ،ِة ( (َياغَ الص   ْسنَ ظَبَّْيُتُو ) ) حُ وَ  ،وُ رِْح لَ الشَّ كَ  وىذا  ،ِكيلُ نِْعَم الَو وَ  ْسِب وىو حَ  ،الببلغةِ   علوـِ َأ ِف َتدَ ن ابػْ ِو مَ نػْ
  ُروعِ الش   َوافُ أَ 

َ
 .ْقُصودِ ف اؼب

 
 (ٔ )

تَػَعل   ُمْقَتَضى فَّ أ اؼبعاينف فن   ابَِ  قُ لَّ عَ تػَ يػَ  ا) ِبْسِم اهلِل الرَّضْبِن الرَِّحيِم ( فبَّ  
ُ
إلفادِة االىتماـِ  ؛ُمَتَأخ رًا قِ اغباِؿ تقديُر اؼب

 باظِبِو تعا
ُ
  الرضبنِ  عُ طْ قَ  اغباؿِ  ىضَ تَ وأيضًا ُمقْ  ,وإلفادِة القْصرِ  باهلِل، استعانةٍ  َقاـُ مُ  َقاـَ ل؛ ألفَّ اؼب

ُ
ـَ الرحيِم؛ ألفَّ اؼب لكنَّ  ثَػَناٍء، َقاـُ مُ  َقا

الَقْطِع. وفبَّا  َدـُ األصُل عَ  إذ ؛األصلِ  على يِ رْ باِع ِمن اعبَ تْ ِلَما ف اإل ؛اغباؿِ ِلُمْقَتَضى  الًِفاباُع، فيكوُف ـبَُ تْ الوارَد ف القرآِف والس نَِّة اإل
على وْجِو  االرتباطَ  وَ بَّ شَ  :يُقاؿَ  أفْ  اىَ يرُ رِ قْ تػَ  ٌة،يَّ عِ بَ تػَ  استعارةٌ  ةِ انَ عَ تِ سْ بِل ىنا لِ  وىي ،اؽِ صَ لْ ف َفن  البياِف أفَّ الباَء حقيقٌة ف اإلِ  با قُ لَّ عَ تػَ يػَ 

اؼبوضوعُة  الباءُ  تَتَ عِ تُ للجزئياِت، فاسْ  التشبيوُ  ىرَ سَ ف ُكلٍّ، فَ  االرتباطِ  قِ لصاِؽ جبامِع ُمْطلَ االستعانِة باالرتباِط على وْجِو اإل
  والقوؿُ  ةُ يَ رِ وْ ف َفن  البديِع التػَّ  با قُ لَّ عَ تػَ طريِق االستعارِة التََّبِعيَِّة. وفبَّا يػَ  على ةِ يَّ ئِ زْ اعبُ  ةِ انَ عَ تِ سْ بِل لِ  ي  لئللصاِؽ اعبُْزئِ 

ُ
 حيثُ  ْوَجِب، فاألوَّؿُ باؼب

القريِب  اؼبعٌت ةُ الَ حَ تِ اسْ  وىي ،ةٍ يَّ فِ خَ  ةٍ ينَ رِ قَ  اًداعلىمَ تِ اعْ  ي  ازِ ؾبََ  وُ نَّ أَلَ  ؛وأُرِيَد با التػََّفض ُل واإلحساُف الذي ىو معًٌت بعيدٌ  الرضبةُ أُْطِلَقت 
ا  حيثُ  وِ بدليلِ  اؼبعٌت ؽُ الذي ىو الر قَُّة، والثاين ىو َسوْ   باسِم اهلِل ألنَُّو الرضبُن الرحيُم.  إالَّ  ئُ دِ تَ بػْ قوِة قولَِنا: ال أَ  فإَّنَّ

ْهَمَلةِ  ( ٕ) 
ُ
 .ونَػَقَصتْ أي: َعَجَزْت  ,) اغبمُد هلِل الذي َقَصَرْت ( ِبَفْتِح الصاِد اؼب

 وىو الفصيُح طَِلُق اللساِف. ,) عبارُة البلغاِء ( صبُع بَِليغٍ  ( ٖ) 
 اَدِة.) عن اإلحاطِة ( ِإفَ  ( ٗ) 
 .اػبَِفيَّةِ  وِ صبيِع معانيِو الظاىرِة وَمْكُنونَاتِ  إفادةِ  عن: يْ أ ,) دبعاين آياتِِو ( أي: القرآفِ  ( ٘) 
 .َضُعَفتْ : ) وَعَجَزْت ( أي ( ٙ) 
 ذلك. عن ْعِربٍ اإلتياِف بكبلـٍ فصيٍح مُ  عن: أيْ  ,ـبلوقاتِوِ : ) أَْلُسُن الفصحاِء عن بياِف بدائِع مصنوعاتِِو ( أيْ  ( ٚ) 



 ٖ 

  ،(15)ٚ٪ٮًف اللًٗح اثللزحً  ؾ (14)( ٚ٭ؾا ٠ذةبه (13)ؽي ٍٕ بى )كى 
ؾً ال٧ى  ًؿيتي ٝى  ،(16)٪ىةؿً ال٧ى  ٍ٭٢ي قى  ػى

ٍ
حً كى  ٦٨ً  (18)مءه ؿً ثى  ،(17)أ يًٍت كى  (20)٢٧ً  ال٧ي  اتلُٮي٢ً  (19)ٍو٧ى  االػذىةرً  خى

ًٛ دى  ؾ (22)٤ى١ٍ٪ىةقى  (21),ًؼ٢  ال٧ي  حًل
ٍ
  ٫ً أ

ى
٢ى أ طى كى  (23)ا٣رتاديًت  ٍق٭ى ًى ٍك

ى
٪ىةكى  ،(24)األقةحلًت  أ ٍٕ ى وى  ٚي٫ً  َجى لى  ،(25)اللٗحً  ٝٮأؽً  حى ػي

ةًت كى  ٭ى مَّ
ي
ةاً مى  (26)أ كٍ كى  ة،٤ً٭ى كى  ؽ  ظى  ٔ٪ؽى ٝيٮٚنةكي  ،(29)الـكااؽً  ا٣ٛٮااؽً  ٨٦ (28)اتلل٦يؾً  حي ةصى ظى  إحل٫ً  (27)٧ىف  ال تى  ٦ة ٪ىةدىؿى

                                                                                                                                   
 نَاوقد قاؿ: ) أَ  ,َعَلْيِو َوَسلَّمَ  اللَّوُ ؿبمٌد صلَّى  َنا( وىو نبيػ  وإهبازًاالببلغِة إْطَنابًا ) والصبلُة والسبلـُ على َمن َمَلَك َطَرفَِ  ( ٛ) 

 أَْلَقىوَ  َضُو،َكَأفَّ اهلَل َعزَّْت قدرتُُو ـبََ   العرب  ي : ىذا اللساُف (. قاَؿ الزَّـَبَْشرِ  ْكرٍ بَ  بنِ  ْعدِ سَ  ٍِت بَ  َسافُ لِ  ِلَساين وَ  ،َرْيشٍ قػُ  نمِ  نَاأَ  ،ْعَرُبُكمْ أَ 
 َجعَ رَ  الَّ إِ  زُهُ وَما ِمن ُمَصق ٍع يُػَناىِ  الر ْجِل، تَػَفك كَ مُ  َكصَ نَ  إال ُموُ َقاوِ لساِف النب  صلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم، فما ِمن خطيٍب يػُ  على وُ ْبَدتَ زُ 

 ى.هَ تػَ انػْ  ،ِجل  الس   غَ فاِر 
 .ِتِهمْ اَللَ دَ : أيْ (  ْدِيِهمْ ىَ )  َببِ ( سَ  ػبِ  ُتَ رِبِ االف وِ وأصحابِ  وِ آلِ  ) وعلى ( ٜ) 
 (ٔٓ )  

ُ
 ص لِ وَ ) إل ( الطريِق اؼب

 األْمِر، وىي توحيُدُه تعال وعبادتُُو. حقيقةِ : أي(  غبقيقةِ ا)  لػ ( ٔٔ) 
 ُجوـِ الن  كَ  ْصَحاِب أَ " :التابعَُت إل يوـِ الديِن، وف ىذا تلميٌح إل حديثِ  من ُىمن بعدَ مَ  ْسُلُكوُ طريًقايَ : ( أيازًا) ؾبََ  ( ٕٔ) 

 ".َتَديْػُتمْ اىْ  َتَديْػُتماقػْ  أَي ِهمبِ 
. والصبلةِ  ةِ لَ دَ مْ واغبَ  ةِ لَ مَ سْ البَ  وبعدَ : أي ( ) وبعدُ  ( ٖٔ)   والسبلـِ
 ُعْرِفيًَّة ف األلفاِظ اؼبكتوبَِة. حقيقةً مث َصاَر  ,) فهذا كتاٌب ( ف األصِل مصدُر َكَتَب إذا َخطَّ  ( ٗٔ) 
 ) ف فنوِف الببلغِة الثبلثِة ( اؼبعاين والبياِف والبديِع. ( ٘ٔ) 
 (ٔٙ )

َناِؿ ( بفتِح اؼبيِم مصدٌر مِ  
َ
رَادُ  الشَّْيِء،وىو ف األصِل َمد  الَيِد ألخِذ  التػََّناُوِؿ،: أي ,ي  يمِ ) َسْهُل اؼب

ُ
 وىو َموُ زَ اَل  بوِ  واؼب

 ِمن ىذا الكتاِب َسْهٌل. الفنوفِ أفَّ اختياَر الطالِب ؼبسائِل ىذِه  يَػْعٍِت  ،األخذُ 
ْأَخِذ ( مصدٌر مِ  ( ٚٔ) 

َ
 ىذه الفنوِف على أذىاِف الطلبِة. ِمناؼبقصوِد  مُ فَػهْ وَ  ذُ خْ أَ : أي أيضاَ  ي  يمِ ) قريُب اؼب

 .وخاِلصٌ  نَزِيوٌ : ) بَرٌِئ ( أي ( ٛٔ) 
 .بِ يْ عَ : أي ,من َوْصَمِة ( واحُد الَوْصِم اسُم جنٍس صبعيٍّ  ) ( ٜٔ) 
ِمل  ( أي ( ٕٓ) 

ُ
 : ) التطويِل اؼب

ُ
 .رِ جَ والضَّ  ةِ آمَ السَّ : أي َمَللِ لْ لِ  بِ وجِ اؼب

ِخل  ( أي ( ٕٔ) 
ُ
ْفِسدَ  ذا َخَلٍل يعٍت كتابًا التارِؾُ : ) وَعْيِب االختصاِر اؼب

ُ
 .للمقصودِ  اؼب

 .نَػَهْجَنا: ( أي) َسَلْكَنا  ( ٕٕ) 
 .ْرتَػَبِتوِ َشْيٍء ف مَ  كل  وىو َوْضُع   ,) ف تَْألِيِفِو َأْسَهَل الًتاتيِب ( صَبُْع ترتيبٍ  ( ٖٕ) 
 .التعبَتِ  طُُرؽُ : أي ,الطريُق والَفن   :اؽبمزةِ  َضم  بِ  ,سلوبٍ ( صَبُْع أُ  األساليبِ  أَْوَضحَ ) وَ  ( ٕٗ) 
فيو إال  فليسَ البديُع  ااؼبعاين والبياُف،وأمَّ  ونبا َها،ومِ لُ عُ  نمِ  َمُْتِ لْ عِ  واعِد الببلغِة ( أي: قواعدِ ق بلصةَ خُ  فيوِ  صَبَْعَنا) وَ  ( ٕ٘) 

َحس َناِت كاللغِة ليسْت إال ذِْكرُ 
ُ
 واغبديِث. التفسَتِ  ْلَماوكذا عِ  ,األلفاظِ  ذِْكُر اؼب

 وؿَ صُ أُ : يأ(  اتِ مَّهَ ) وأُ  ( ٕٙ) 
 يُء.جِ لْ ْكَنا ما ال سَبَس  ( أي: ال تػُ َوتَػَر  ,) مسائِِلَها ( ٕٚ) 



 ٗ 

ًـ  ٓى دى  أفٍ  ،٥٭أكٝةدً  ىلع (31)ةًظؿٍون كى  (30) اللز ي ؽو ٦ي  (32)٢  ظى  ؾ ًٌ َّٞ ؿو ٦ي  (35)٤ًٍؼيًه دى  (34)أك (33)ٕى ٮَّ  (37)أك ،(36)ُى
ٍ  (38)ٍس٧ًي٢ً دى  و مي  ،(39)ذىَصى

 حً يَّ االثذؽائً  املؽارًس  ؾ ًح،ا٣ٕؿبيَّ  ادلراقحً  ٥َّ٤ي قي  (42)ٍعًٮيَّحً اجلَّ  ادلركًس  ذيًت ٠ي  ٦ٓ (41)ث٫ً  (40)ذى٥َّ ذى 
  (45)٫ً كي   (44)ذلٟ ؾ كا٢ٌٛ٣ي  ،(43)حً كاتلض٭زييَّ 

ى
ى  ،(46)جٍلن جي  ي٨ًٍ ال١جيى  ي٨ًٍ ٦ًيى لؤل ةجى كبةإلن لن  ٤ىنٍيً الاكمً  نٍيً كى ٌٍ ًّ ٩ى ؛ ٚى  ؿً ة

ةرً ال٧ى  ةًؾ ال٧ي  ًؼ ٕى ةدً مً  ٨ٔ (47) ذىضى ًٙ ؾ(49)اللدً  حً ٍؽ٦ى ؾ ػً  حً اظى الؿَّ  (48)٭ى ة (50) ، الٮاٝ ًذ٭ى ٕى ٛى ٍ٪ ٝى  ٦ى ـً ىلع   (51)االقذٕؽادً  ؽى
                                                                                                                                   

 العْلِم.  وىو َمن تَػَعلََّم منَك ِعْلًما: أي: طلبةِ  ,) إليِو حاجُة التبلميِذ ( صَبُْع تلميذٍ  ( ٕٛ) 
 ) ِمن الفوائِد الزوائِد ( أي: على أمهاِت اؼبساِئِل.  ( ٜٕ) 
 ف إقباِز َحاَجِتِهْم. ) ُوُقوفًا عنَد َحد  البلزـِ ( ؽبؤالِء التبلميذِ  ( ٖٓ) 
 (ٖٔ )

 ) وِحْرًصا( أي: َطَمًعا. 
ْهَملةِ  اغباءِ ) على أَْوقَاِِتِْم أْف َتِضيَع ف َحل  ( بفتِح  ( ٕٖ) 

ُ
. ,اؼب  أي: َفك 

َفِهُم إال  الأي: ُمْغَلٌق  ,وىو اإلغبلؽُ  ,( اسُم مفعوٍؿ من التعقيدِ  ) ُمَعقَّدٍ  ( ٖٖ)   .ل فٍ َتكَ بِ يَػنػْ
 (ٖٗ )

 ف ( أو ) 
 (ٖ٘ )

 كبلـٍ (:  ) تلخيصِ  
 (ٖٙ )

رَاِد ببل فائدٍة. ,على التطويلِ  ُمْشَتِملٍ ( أي:  َطوَّؿٍ ) مُ  
ُ
 وىو الزيادُة على َأْصِل اؼب

  ف ( ) أو ( ٖٚ) 
 ) تكميِل ( كبلـٍ  ( ٖٛ) 
َعاين  وىو تقليُل اللفِظ سواًء َكثُػَرتِ  ,االختصارِ  على ْشَتِملٍ : مُ أي(  َتَصرٍ ) ـبُْ  ( ٜٖ) 

َ
 .َساَوتْ  وأأو نَػَقَصْت  اؼب

 لَ مُ : كَ أي(  َتمَّ ) فػَ  ( ٓٗ) 
 ) بِو ( أي: بذا الكتاِب. ( ٔٗ) 
 يَاٍب،دِ  كْ بِ  دٍ ػؿُبَمَّ وَ  ،فٍ اصِ نَ  كْ بِ  ْفٍِت : حِ راتِ ػضَ حَ  تأليفُ  انويَِّة،ػاؼبدارِس الث ذِ ػلتبلمي(  ويةِ ػ) مع ُكُتِب الدروِس النح ( ٕٗ) 

، وؿبمودٍ َطم  ى فَ طَ صْ مُ  والشيخِ   .َمرَ عُ  فَػْنِديِ أَ  وـٍ
 إل اؼبدارِس الثانويَِّة. لبلرتقاءِ العربيَِّة ف اؼبدارِس االبتدائيَِّة والتجهيزيَِّة ( أي: اإلعداديَِّة  الدراسةِ  لَّمُ ) سُ  ( ٖٗ) 
 ) والفضُل ف ذلَك ( التأليفِ  ( ٗٗ) 
 .عٌ اجِ ( رَ  ) ُكل وِ  ( ٘ٗ) 
 (ٗٙ )

 .َفْضبًل وَ  ةً أي: قَبَابَ  ,النوفِ ( بضم   ْببًل نػُ  نِ الكبَتيْ  نِ يْ َتَ مِ ؤْلَ ) لِ  
َتَجاِف اؼبعارِؼ  رِ اظِ نَ  ْضبًل فَ  ُْتِ الكاملَ  ُْتِ ) واإلنسانػَ  ( ٚٗ) 

ُ
َتَباِعِد. اؼب

ُ
 ( أي: اؼب

 (ٗٛ )
 : ِفرَاِش.أي ( ) عن ِمَهادِ  

 (ٜٗ )
 خدمِة الببلِد ( اؼبصريَِّة. ف ةِ احَ ) الرَّ  

 ِف ف ( سبيلِ ) الواق ( ٓ٘) 
َفَعِتَها على َقَدـِ االستعداِد ( أي: التََّأى بِ  ( ٔ٘)   ) َمنػْ
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ٕي  ًت ةظً )وى  ٮٚى ا٣ ى  حً ُي ؽً حمي ًكي٤ً ( كى ةةمى ثى  ًك زى  ٧َّ ةكى ـً تى  ؾ (53)األيةدم اليٌةءً  ذم (52)٭ى ؽ  املٕةرًؼ حنٮى الَصاًط  ٞى
ة (54)املكذٞي٥ً  بيٮ٩ً٭ى ٮٍٕ حى  الكٕةدةً )وةظًت  ا٣ٞٮي٥ً  (55)ال٧ًٍعٮىرً  ىلع، كإدارةي مي ة أردنيى  بى ٞي ةرىا الزل ٚ٭٧ة( (56)ثىةمى مى

ى
اًف أ

يؽً  ًٛ ـً ال٧ي ًٓ ٬ؾا اجلْة ًٍ ًٓ اجلؽيؽً  ،(57)٤ٔي٪ة ثًٮى ًٍ  . (58)كق٤ٮًؾ قبي٢ً ٬ؾا الٮى
ى   (  ٙةًو ٩ى  ًٛن )ظ ى  ةفُى ٤ٍ )قي   ( ةبيى دً  ؽ٧َّ )حمي  فى ُى ٍى )مي   (ؽ٧َّ حمي

 (59)(ٮـ٧ي َى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
  وكيلِ (  َهاووكيلِ  ااشَ بَ  ِكيَز  مَّدِ ؿبَُ  ةِ وفَ طُ ) صاحِب العُ  ( ٕ٘) 

َ
 .اِرؼِ عَ اؼب

 (ٖ٘ )
 : أَنَُّو َحاِذٌؽ.أي(  البيضاءِ  ي) ذي األياد 

 ( ِف  وؼبستقيِم ) ف تَػَقد ـِ اؼبعارِؼ كبَو الصراِط ا ( ٗ٘) 
 ف األصِل: الِقْطَعُة اليت يدوُر عليها الشَّْيُء، واؼبراُد بِو ىنا: الطريُق. اؼبيمِ  َكْسرِ ( بِ  ْحَورِ اؼبِ على  اُئوَّنَِ شُ  ِإَدارَةِ وَ )  ( ٘٘) 
 ( الكتاِب على. اللذاِف َأَشارَا علينا ِبَوْضِع ىذا فهما. ااشَ بَ  أرتُتَ  يَػْعُقوبَ  السعادةِ  صاحبِ  ) القويِ  ( ٙ٘) 
 ) النظاـِ اؼبفيِد و ( ( ٚ٘) 
سنٍة رابعٍة ف ُمدَِّة الدراسِة الثانويَِّة َسَنَة  وزيادةِ  ,) سلوِؾ سبيِل ىذا الوضِع اعبديِد ( اؼبناسِب ألبناِء العصرِ ػبِ  ( ٛ٘) 

 ـ.ٜ٘ٓٔ
 ( ُموـٍ طَ  ىَطفَ صْ * مُ  مَّدٍ ؿبَُ  ْلطَافُ * سُ  يَابٍ دِ  دٌ مَّ * ؿبَُ  فٍ اصِ نَ  فٍِت ) ح ( ٜ٘) 

سلطاَف ؿبمٍد  بإبداؿِ  ُهمنػَّ كما أَ   النَِّفيِس، ي  الكتاِب الببلغ ىذااألربعُة ىم الذين اشًتكوا ف َوْضِع  فهؤالءِ  
 الذين اشًتكوا ف َوْضِع كتاِب الدروِس النحويَِّة لتبلميِذ اؼبدارِس الثانويَِّة.  ىم مْ تُػهُ ْربَػعَ أَ  َر،مَ عُ  ِدينْ فػَ دبحموٍد أَ 



 ٙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ـ    ة  غ  ـل  ابل
 
 (06)ةِ غ  ل  وابل   ةِ اح  ص  امف   (01)يف (06)ة  و  د  ق  و  
 

ٛى  ةظى )ا٣ ةؿي  ،(64)كا٣ْ٭ٮرً اليةًف  ٨ٔ ئي جً جٍ دي  (63)ال٤٘حً  ؾ( حي ىى طى  /يٞي ٍٚىى
ى
٫ً  الىب  أ ًٞ ًُ ٍ٪ إذا ثةفى كّ٭ؿى  ,ؾ ٦ى

ة  ٛن ٓي ؾ االوُلًح كىٍو ٞى ؛ كتى ٫ي ـً  (66)ك (65)ل٤لك٧حً الك٦ي ذىلكى ٥ً  (68)، ك(67)الالك  .(69)ال٧ي

                                        
 مقدمةٌ  ( ٓٙ) 

 -:يَػُْتِ نػَ عْ مَ ىذه الكلمُة لِ  تُػَقاؿُ  
  
 مقدمَة ِعْلٍم. وُتَسمَّى ,اؼببادُئ الَعَشَرُة اؼبشهورُة صبيُعها أو بعُضها يالشروُع ِف العلِم، وى عليها َوقَّفُ تػَ : معاٍف يػَ َحُدنُبَاأَ  
ـَ اؼبقصوِد الرتباٍط لُو با وانتفاٍع ب ُقد َمتْ  ْلَفاظٌ : أَ والثاين  رَادَ  يوىذه ى كتاٍب،ا فيِو، وُتَسمَّى مقدمَة  أما

ُ
 .ىنا ةُ اؼب

 
 ( بياِف معٌت ) ف ( ٔٙ) 
 والبياِف. ِف اؼبعاين الببلغةِ  ْلمِ ) الفصاحِة والببلغِة ( واكبصاُر عِ  ( ٕٙ) 
 بَػًنالَ  مْ َقاىُ اللنِب، يُقاُؿ: سَ  نمِ  َبإِ لَّ ال ومنها ذىابُ  ْغَوِة،الرَّ  عُ ْز ) الفصاحُة ِف اللَغِة ( ُتْطَلُق على معاٍف كثَتٍة، منها نػَ  ( ٖٙ) 

 َفَصحَ إذا َأَضاَء، وَ  ,الصبحُ  ْفَصحَ منُو، ومنها اإلضاءُة، يُػَقاُؿ: أَ  َخَلصَ وَ  ،ُؤهُ بػَ َذَىَب لَ  أو ْنُو،مِ  نُزَِعتْ وَ  ْغَوتُُو،رَ  ِخَذتْ : أُ أي, ِصيًحافَ 
ـِ  ا،أيضً   ذلَك قاَؿ: فل ,وىذِه كل َها تُػَؤوَُّؿ للظهوِر باالستلزا

 البيافُ ْد ؽبا َمْعًٌت ىو وجَ ألنَُّو َل يُ  ؛ُفِسِهَماألنػْ  عليهما يَّةً زَامِ تِ داللًة الْ  ُدؿ  : تَ أي(  والظهورِ  البيافِ عن  ءُ ْنِب ) تػُ  ( ٗٙ) 
 والظهوُر.

 (ٙ٘ )
 ِف قوِلَك: كلمٌة فصيحٌة، ولفٌظ فصيٌح. ا( كم للكلمةِ  ْصًفاِف االصطبلِح وَ  َقعُ ) وتػَ  



 ٚ 

  
ةظى ذى  .1 ىى ٦ى اللك٧ًح قى  حي ٛى ةلى ىة٣ًٛح ا٣ٞيةًس  الؿكًؼ، ؿً ٪ىةٚي تى  (70)٦٨ً  ذي٭ى  ؿي ذى٪ىةٚي ذى  (72)كا٣٘ؿاثًح، ،(71)كمي
ة الؿكًؼ  ٤ى٭ى ٞى ٙه ؾ اللك٧ًح ييٮًصتي زً ٍسى  (74)ال٤كةفً  ىلع (73)كىٍو ٔي ًٜ ث٭ة كى  ،(75)اجلُ

ًٓ  حنٮى  ل  ل٧٤ًٮ َّْ ٍ  ،(76)ًن٨ً الى  ا٣ قي دى  (78)جةتو جًل  (77)ًٓ ٍٕؼً ٭ً كال ةًخ اجل   (81)ك ،(80)اإلث٢ي  (79)ؿٍعى  ءً ل٧٤ة (82)ٞى
ٕى  ًر ل٧٤ى (84)ةًؾ الىَّ  (83)ٍؾًب ا٣ ٍكتىٍْشً ذيٮؿً ، كال٧ي ٍٛ(85). 

                                                                                                                                   
 ) و ( َوْصًفا( ٙٙ ) 

 ِف قوِلَك: كبلـٌ فصيٌح، ورسالٌة فصيحٌة، وقصيدٌة فصيحةٌ  كما(  لكبلـِ ا)  لػ ( ٚٙ) 
 ) و (  ( ٛٙ) 
 ِف قوِلَك: شاعٌر فصيٌح، وكاتٌب فصيٌح.  كما(  مِ ل  كَ تَ مُ ) لْ  لػ ( ٜٙ) 
 ثَِة.) ففصاحُة الكلمِة سبلَمتُػَها ِمن ( كل  واحٍد من العيوِب الثبل ( ٓٚ) 
َقرَّرِ  ) تَػَنافُِر اغبروِؼ وـبالفِة القياِس ( أي: الضابطِ  ( ٔٚ) 

ُ
 استعماالِت العرِب. قراءِ تاس ِمن اؼب

الكلمِة  فصاحةِ  وبِ يغََت فصيحٍة. ِقيَل: َوْجُو َحْصِر ع كانتْ ) والغرابِة ( َفَحْيُثَما ُوِجَد واحٌد من الثبلثِة ِف الكلمِة   ( ٕٚ) 
وداللٌة على معناىا، وحينئٍذ فَػَعْيبُػَها إمَّا ِف مادَِِّتَا وىو  صيَغتُػَها، يوى ,حروفُػَها، وصورةٌ  يوى ,الكلمَة ؽبا مادَّةٌ  ِف الثبلثِة أفَّ 

 على معناىا وىو الغرابُة.  ِتَهاداللَ ـبالفُة القياِس، أو ِف  يِف صورِِتَا وى أو ،التنافرُ 
 وسكوِف القاِؼ: الشَّْيُء الثقيُل. اؼبثلثةِ لمِة يُوِجُب ثَِقَلَها ( ِبَكْسِر ) فَػتَػَنافُػُر اغبروِؼ وصٌف ِف الك ( ٖٚ) 
ِخل  بفصاحِة  كاغبملِ ) على اللساِف ( أي: يُوِجُب شيًئاعظيًما حبيُث يصَُت علىاللساِف   ( ٗٚ) 

ُ
الثقيِل، وىذا ىو اؼب

 . باوأمَّا أصُل التنافِر فبل ىبُِل   ,الكلمةِ 
سبٌب لُِعْسِر النطِق با.  الكلمةِ  لَ قَ إل أفَّ ثِ نظرًاأو َعْطُف ُمَسبٍَّب على َسَبٍب  ,لن ْطِق با ( َعْطُف تفسَتٍ ) وُعْسَر ا ( ٘ٚ) 

 الثػ َقِل. ِف وىذا التنافُر نوعاِف: األوَُّؿ شديٌد ُمتَػَناٍه 
 ) كبَو الظَّش  للموضِع اػَبِشِن و ( كبوَ  ( ٙٚ) 
ْهَمَلِة، وكسِر ِع ( بكسِر اْعخِ ) اؽبِ  ( ٚٚ) 

ُ
ْعَجَمِة أو فتِحَها. اػباءِ ؽباِء، وسكوِف العُِت اؼب

ُ
 اؼب

 ( أسوَد. ) لنباتٍ  ( ٛٚ) 
 ) تَػْرَعاُه ( أي: َتْسرَُح فيِو وتَْأُكُلوُ  ( ٜٚ) 
ال يكاُد واحٌد  والعُتُ  واؽباءُ  :ي  اجِ فَ اػبَ  قاؿ َع،ْعخِ اؽبِ  ْرَعىتػَ  رََكَهاتػَ  ِو،ناقتِ  عن لَ ئِ ) اإلبُل ( ِمن قوِؿ أعرابٍّ، وقد سُ  ( ٓٛ) 

ىذه الكلمِة كونُػَها ِمن ـَبْرٍَج واحٍد، وىو اغبَْلُق. وقاَؿ ابُن  حروؼِ  رِ افُ نَ تػَ  َوْجوُ منها يَْأتَِلُف مع اآلَخِر ِمن غَِت َفْصٍل انتهى، أي: فػَ 
َا: األعراب   نَػُْتِ ُمْهَملَ ْعخِ اػبِ  ىو إمبَّ ( ( عن الليِث )  حاحِ كتاِبِو ) ) الص    ِف  الصََّغاين  تَػُْتِ ا ىػ. وَحَكى ُع خِبَاَءْيِن ُمْعَجَمتَػُْتِ وَعيػْ

 ا.فيِو الغرابُة أيضً  وىذا ,اؼبهملتَػُْتِ  نَػُْتِ يالُعْهُعخ ( ِبَضم  الع
 .كبوَ  يدوَف التػََّناىِ  ثقيلٌ  ) و ( النوُع الثاين ( ٔٛ) 
 النوفِ  م  ضَ بِ (  اخِ قَ ) النػ   ( ٕٛ) 
 العْذِب ( البارِِد. ) للماءِ  ( ٖٛ) 



 ٛ 

ى  حي ة٣ى كمي ًٓ ثيٮؽو ىلع ثي  ،(86)الَصًف  ا٣ٞيةًس ٠ٮفي اللك٧ًح ٗيى صةريحو ىلع ا٣ٞة٩ٮًف  ٛى ٧ٍ ضى  (87)ٍٮؿً ٝى  ؾ ةتو ٮٝى ٠ى
 /  (88)ذىجىب  ال٧ي 

 
ى  ةته ٮٝى ثي  ةًس اجلَّ  ًف ٚى     حو ٣ى كٍ دًلى  ةٛن يٍ قى  ةًس اجلَّ  يي ٍٕ بى  ٟي يى  فٍ إً ٚى   ٮؿي جي َي كى  (89)ة٭ى ل
 
٫ً ؾ  ا٣ٞيةسي  إذً  ًٕ ٍ ثٍٮىاؽه  ل٤ٞ٤حً  (90) َجى

ى
ةو ، كى (91)أ ٮٍدىدى ٧ى  /  (93)ٝٮًلً  ؾ (92)كى

                                                                                                                                   
 : ِشْعرٍ ( ِف قوِؿ  ) الصاف ( ٗٛ) 
 

 دٍ رَّ بػَ واْشَرْب ِمن نُػَقاٍخ مُ  اػبَْمرَ  دَعِ     قاَؿ ِل  اؼباءَ  عُ رَ كْ فبَّْن يَ  َوَأضْبَقُ   
 
 (ٛ٘ )  

ُ
 يلِ يَ  اَل، وحبٌل َمْشُزوٌر أي: َمْفُتوٌؿ فبَّ أي: انْػَفتَ  اغببلُ اغبَْبِل وغَتِِه، يُػَقاُؿ: اْسَتْشَزَر  ن: مِ أي(  ْفُتوؿِ للمَ  ْسَتْشَزرُ ) واؼب

ْعَجَمِة وِىَي مهموسٌة رَ  كما َسارَ اليَ 
ُ
ْخَوٌة بَُت ِف اؼبصباِح، َوَوْجُو تَػَنافُِر حروِؼ ىذِه الكلمِة كما قاَؿ اػبَْلَخاِل : ىو تَػَوس ُط الشُِت اؼب

َها ما قبَلَها، وضارَبْت  بإحدىالشُُت  َبتَضارَ فَ  ،ؾبهورةٌ  وِىيَ  يِ شديدٌة، وبَُت الزا مهموسةٌ التاِء، وِىَي  . بعَدىاما  األخرىبصفتَػيػْ
ْكَتسَ  ُمتَػَناهٍ ىذا والضابُط ؼبعرفَِة تنافُِر اغبروِؼ وأفَّ ثَِقَلُو ُمتَػَناٍه أو غَُت 

ُ
ِف كبلـِ البُػَلَغاِء وفبارسِة  بالنظرِ  بُ ىو الذوُؽ السليُم اؼب

ْسَتْشزَ  ـبارجِ ُو ِمن قُػْرِب سواًء كاَف ثَِقلُ  ,أساليِبِهم
ُ
 ِر.اغبروِؼ أو ِمن بُػْعِدَىا أو من َغَْتَِىا كاؼب

ْستَػْنَبِط  الصرف   القانوفِ ) وـُبَاَلَفُة القياِس َكْوُف الكلمِة غََت َجارِيٍَة على  ( ٙٛ) 
ُ
 قَػْلبَ اقَػَتَضى  ِإَذاتَػَتب ِع لغِة العرِب، فَ  ِمن( اؼب

 ىذافصيحًة، أو جاءْت خببلِفِو فقْد خرَجْت عن القانوِف، وكانْت غََت فصيَحٍة.  كانتْ ءت الكلمُة كذلَك  ، وجابًل َمثَ  أَلًِفا الياءِ 
 والقياسُ  ,اؼبشرِؽ واؼبغِرِب بكسِر الراءِ  كَلْفَظيَت  الصرف   القانوفِ حيُث َقلَّ االستعماُؿ. وأمَّا إذا ثَػَبَت االستعماُؿ الكثَُت على خبلِؼ 

 فَػْتُحَها فيهما، 
ُ
  نِ ْدىُ وكذا َلْفظََتا اؼب

ُ
أَْىٍل  ِف والقياُس فيهما َكْسُر اؼبيِم وفتُح العُِت وكإبداِؿ اؽباِء  ,وَعُْتِ الكلمةِ  اؼبيمِ  َضم  بِ  طِ ْسعُ واؼب

 على رُعوُ امض َل بفتِح العُِت ال يأيتوالقياُس َكْسُرَىا فيِو؛ ألفَّ فَػعَ  ,اؼبضارعِ  ِف اؼبوحدِة  حِ َفتْ بِ  ْأَب يَ  َب وماء، وكأَ  آؿ :ِقيلَ فَ  ،نبزةً  هَ و  مُ وَ 
ِمن  إْذ ذلَك كاالستثناءِ  ؛القياِس فيِو ال زبُِل  بالفصاحةِ  ـبالفةَ َحْرَؼ َحْلٍق، فإفَّ  وُ يَػْفَعُل بالفتِح إال إذا كاَف عُُت مضارِعِو أو المُ 

القانوَف الصرفَّ كانْت غََت  وافَػَقتوإْف  ,خبلِفوِ جاَءت الكلمُة على ىذا االستعماِؿ كانْت فصيحًة أو جاَءْت على  فإذاالقانوِف، 
 بالفصاحِة مشروٌط ِبِقلَِّة االستعماِؿ.  إخبلؽَبَاأفَّ ـبالفَة القياِس  لَ فصيحٍة. فَػَتْحصَّ 

 ِف .ْعِفي  الِكْنِدي  الُكو بِن اغبسُِت اعبُ  أضبدَ  ي بِ الطَّ  ( أب ْوؿِ قػَ  ِف  اتٍ وقَ بُ  َلىعَ  وؽٍ بُ  ْمعِ جَ ) كَ  ( ٚٛ) 
تَػَنب   ( ٛٛ) 

ُ
 على سيِف الدولِة بِن ضَبَْداَف صاِحِب َحَلَب. األمَتَ ( يَبَْدُح  ) اؼب

 (.  وؿُ بُ طُ ) وَ  َتُ امِ زَ : مَ أي(  اؽبََ  اتٌ وقَ بُ  اسِ النَّ  يفِ فَ . ةٍ لَ وْ دَ لِ ًفايػْ سَ  الناسِ  ضُ عْ بػَ  كُ ) فَِإْف يَ  ( ٜٛ) 
 َلْفِظ بُوٍؽ. ) إِذ القياُس ِف صَبِْعِو ( أي: صَبْعِ  ( ٜٓ) 
 وَأْسَواؽ، وُقوت وأَقْػَوات.  وُسوؽ ْرَواح،أَ ) لِْلِقلَِّة أَبْػَواٌؽ ( َكُروح وَ  ( ٜٔ) 
 (ٜٕ ) .  ) وََكَمْوَدَدة ( ِبَفك  اإلدغاـِ



 ٜ 

 
ى٤ً  (94)ًنَّ ثى  إفَّ   ـه بى ل   (96)قدى دى ٮٍ مى  ٦٨ً  ٥ٍ ٬ً كرً ؽي وي  ًؾ  ةًلى ٦ى      قي ؽى ٬ى زى  (95)ة

 
ـً  ةه دَّ ٮى مى  كا٣ٞيةسي   . (97)ثةإلداغ

 
(98)كا٣٘ؿاثىحي  

ٍٮفي /    ث٧ٕىن حنٮ ,(99)اللك٧ًح ٗيى ّة٬ؿًة املٕىن ٠ى
ى
أ كى

ٍ
أ ٓى  /دىسى ٓى  ,اٍصذى٧ى ٞى ٍج  ث٧ٕىنكاٍٚؿى

ىؼى  ٥َّ ، (100)ا٩ٍَصى ٤ىؼى ٍَ  .(101)ث٧ٕىن اٍمذىؽَّ  كا

                                                                                                                                   
 قولِِو ( أي: قوِؿ الشاِعِر. ) ف ( ٖٜ) 
 ياِء التََّكل ِم. بفتحِ (  ٍِتَّ ) إفَّ بَ  ( ٜٗ) 
ـٌ ئَ لِ ) لَ  ( ٜ٘)   .فيهم رَ يػْ : ال خَ أي(  ا
ََودَِّة  ْوَدَدهمَ  نْ مِ  ِىمْ ُدورِ صُ  ِف  اِل مَ . هُ دَ ىَ ) زَ  ( ٜٙ) 

ََحبَّةِ ( أي: ليَس ِف قلوِبم َشْيٌء من اؼب
 ل. واؼب

ـَ، وحيُث جاءَ  ،الثاين ر ؾِ ربََ وَ  ُْتِ لَ ثػْ اؼبِ  ِتَماعِ جْ ) والقياُس مودَّة باإلدغاـِ ( اِل  ( ٜٚ)  غََت ُمْدَغٍم كاَف غََت  وذلَك يُوِجُب اإلدغا
َا   منَف وْ يَتحاشَ  لَّصَ اػبُ  العربَ َفِصيًحا؛ ألفَّ  بذلكَ وال َيِصَُت  ,َكَما ذََكرَُه سيبويوِ   ,للشاعِر اْرِتَكابُُو لضرورِة الشعرِ  جازَ فصيٍح. وإمبَّ

 استعمالِِو كذِلَك.
 ) والَغرَابَُة ( ِف االستعماِؿ. ( ٜٛ) 
منها ِلَمْعَناَىا اؼبوضوعِة لُو بسهولٍة بأْف ال تكوَف َمْأُلوَفَة  الذىنُ  َتِقلِ نْ  ظاىرِة اؼبعٌت ( أي: َل يػَ ) كوُف الكلمِة غَتَ  ( ٜٜ) 
 على َكثْػَرِة البحِث والتفتيِش ِف  معناهُ  عرفةُ مَ  َوقَّفُ تػَ عنَد العرِب الُعَربَاِء ُسكَّاِف الباديَِة، وِىَي ِقْسَماِف، أحُدنُبَا: ما تػَ  االستعماؿِ 

 .الَعَربِ لِِو ِف لغِة ُخلَِّص لَِعَدـِ تداوُ  اؼببسوطةِ  اللغةِ  ُتبَ كُ  :ْعٍِت أَ  ،اؼبعاجمِ 
 ,هِ عن ضبارِ  َسَقطَ  حُت ي  قوِؿ عيسى بِن ُعَمَر النَّْحوِ  من) كَبَْو َتَكْأَكَأ دبعٌت اْجَتَمَع، وافْػَرنْػَقَع دبعٌت اْنَصَرَؼ (  ( ٓٓٔ) 

الكلمتَػُْتِ لَِعَدـِ َتَداُوؽبَِِما ِف لغِة  ىاتَػُْتِ . فإفَّ ٍت  عَ  ُعواقِ َرنْ افػْ  نَّةٍ جِ  يذِ  َلىعَ  ُكمْ َكْأُكَؤ ُكْم َتَكْأَكْأُُتْ َعَليَّ تَ الناُس حوَلُو: َمالَ  فاْجَتَمعَ 
 بَػْيَدَة،عُ  ىذا القوَؿ عن أب اغَبْمَقىِب اللغويَُت ِف كتابِِو إالَّ َمن َقلَّ. ىذا َوَحَكى ابُن اعَبْوزِي  ِف كتا منالعرِب اػبُلَِّص ال يَْذُكُرنُبَا 

 . ْهلِ اعبَ  على ْنُحوَ  أْف ال يػَ إل أف اْستَػَغاَث وآَل  َقوُ لْ حَ  َعَصُرواانيَِّة، فػَ بْ َتَكلََّم بالعِ  :قاَؿ: فقاَؿ الناسُ  مث ،وفَ أُ َكْأكَ تَ  ُكمْ الَ : مَ وقاؿَ 
:  أبقوِؿ  نمِ  مَ ظُ وعَ (  دَّ تَ اشْ  دبعٌت مَّ خَ لَ ) واطْ  ( ٔٓٔ)   سبَّاـٍ
 

  ايسَ ارِ ىَ دَ  اسً بْ غَ  ةً يَ الِ تَ  اءُ وَ شْ عَ    وانْػبَػَعَثْت  األمرُ  مَ خَّ لَ اطْ  امَّ لَ  تُ لْ قػُ  قد  
 

 ،النظَتِ ِلَكْوِف غَتِِه ُمْستَػْعَمبًل عنَد العرِب ولَِعَدـِ َجَريَانِِو على  اللغةِ اَل يُػْرَجُع ِف معرفِة معناُه إل ُكُتِب  ا: مَ الثاين القسمُ 
 : جَّاجِ العَ  ْؤبَةَ رُ  قوؿِ  نمِ  مسرجٍ كَ  وِ ػِبََفائِ وَ  ْهمِ الفَ  ةِ ُصُعوبَ لِ  ْوِجبٍ مُ  وِ رهبِ ِف زبَْ  َكل فٍ تَ  إل َيْحَتاجُ فػَ 

 



 ٔٓ 

ـً قل٦ذي٫ي ٨٦ً كٚىةظحي  .2 حن  د٪ةٚيؿً  (102)الالك ٕى ٍذى٧ً ًٙ ً ك٨٦ً (103)اللك٧ةًت مي ًٙ اتلأحل ك٨٦ً  ،(104)ٕ
 . (106)، ٦ٓ ٚىةظًح ك٧ةد٫ًً (105)اتلٕٞيؽً 

ٙه  (107)ٚةتل٪ةٚيؿي  ٍسى  كىٍو ٔي ـً ييٮًصتي ز٤ٞى٫ي ىلع ال٤كةًف ك ًٜ  ؾ الالك  /  (109)حنٮى  (108)ث٫ً  اجلُ
 

عي  ىٍَّشى ٟى ي ًع ٦ًس٤ٍي ٍ ٍؿًش الَّشَّ ٔى  ًٓ ٍٚ  *  (110)* ؾ رى
 

                                                                                                                                   

 جارَّ سَ مُ  سنارْ ومَ  اوفاضِبً     زججا مُ  اوحاجبً  ومقلةً   
 
 منسوبًة إل قَػُْتٍ  سرهبيةٌ  :وؼِ يللس قوؽِبم نمِ  ىو: ِقيلَ فَ  ،وِ رهبِ زبَْ  ِف  ُتِلفَ اخْ حىت  اجَ رَّ سَ مُ : وِ بقولِ  رَادَ أَ  امَ  ؼْ ْعرَ يػُ  َلَْ  وُ فإنَّ 

: ِمن السراِج، يُرِيُد أَنَُّو ِف الَبِيِق واللَمَعاِف كالسراِج، وال وقيلَ  ،ي  رهبِ ِف االستواِء والدقَِّة كالسيِف السَّ  نْػَفوُ أَ  أفَّ  رِيدُ يُ  َرْيجٌ لُو سُ  يُػَقاؿُ 
ْعَتاِد ِف تراكيِب ِف َتْشبِ  ما ىفَ ىبَْ 

ُ
 . راِِتِماواعتب البُػَلَغاءِ يِو األنِف بالسيِف أو السراِج ِمن خبلِؼ اؼب

 
 ) وفصاحُة الكبلـِ سبلمُتُو ِمن ( كل  واحٍد من العيوِب الثبلثةِ  ( ٕٓٔ) 
 . لماتِوِ ك اللساِف اجتماُع  ِف  ُقلَ ثػْ يػَ  بأفْ ) تنافُر الكلماِت ؾبتمعًة ( أي: ُمَنافَػرَُة كل  واحدٍة لؤُلْخَرى  ( ٖٓٔ) 
 : َجَريَانِِو على خبلِؼ القانوِف اؼبشهوِر بَُت الن َحاِة.أي ( ) وِمن ضعِف التأليفِ  ( ٗٓٔ) 
 اللفِظ أو اؼبعٌت. إل) وِمن التعقيِد ( أي: َضْعِف فَػْهِم اؼبعٌت منُو بوجٍو راجٍع  ( ٘ٓٔ) 
  فصاحةِ َكْوِف   أي: حالةِ  ,وقَػْيٌد لنفِس السبلمةِ  ,سبلمِتِو ُمبَػُت ٌ ؽبيئِة صاحِبوِ ضمَِت  من ) مع فصاحِة كلماتِِو ( حاؿٌ  ( ٙٓٔ) 

 -لكْن مع َعَدـِ فصاحِة بعِض كلماتِِو  -َسِلَم الكبلـُ من ىذه الثبلثِة  إذا اكلماتِِو ُمَقارَنََة ذلَك السبلمِة ِمن العيوِب الثبلثِة، وأمَّ 
اعَبْرَدَحلَّ،  َمؤَلَ  َعاؽُ وقوِلَك: البػُ  ،َمْصُووفٌ نََّك أَ جبٍل شاِمٍخ، وقوِلَك: ِإَخاُؿ  ْفحِ سَ  من ْنُبعُ َقاًخايػَ ماًء نػُ فصيًحا كقولَِنا: رأيُت  َيُكنْ َْل 

 للقياسِ َلَفِتَها فيِو كلمٌة غَُت فصيحٍة وِىَي َمْصُووٌف ِلُمَخا حروفَػَها متنافرٌة، والثاين ألفَّ  ؛َقاخُ فَِإفَّ األوََّؿ فيِو كلمٌة غَُت فصيحٍة وِىَي نػُ 
 . يالَوادِ  ةِ الثاني ومعٌتِهَما، ومعٌت اأُلوَل َمَطُر السحاِب، البُػَعاُؽ واعَبْرَدَحل  لغرابَتِ  نباوالثالُث فيِو كلمتاِف لَْيَسَتا فصيحتَػُْتِ  ،الصرِف  

 .تَػُْتِ ؾُبَْتِمعَ ) فالتنافُػُر ( أي: تَػَنافُػُر الكلماِت ؾُبَْتِمَعًة أو الكلمتَػُْتِ  ( ٚٓٔ) 
أي: وإْف كاَف   َسب بٍ مُ  َعْطفُ  وأاللساِف وُعْسَر النطِق بِو ( َعْطُف تفسٍَت  على َقَلوُ ) َوْصٌف ِف الكبلـِ يُوِجُب ثِ  ( ٛٓٔ) 

. وىذا التنافُػُر نوعاِف:فصيًحاكل  ِمن كلماتِِو   -فإنَُّو ـبُِل  لفصاحِة الكبلـِ
 : شديٌد أو أَْعَلى.األوَّؿُ  
 ( قوِؿ الشاعِر  كبوَ )  ( ٜٓٔ) 
ؾُبَْتِمَعًة  كلماتِوِ  ُذ، فهذا الكبلـُ غَُت فصيٍح لتنافُرِ ْأخُ : يَ أيَرْفِع َعْرِش الشَّرِْع مثُلُك َيْشرَُع ( بفتِح التحتيَِّة  ) ف ( ٓٔٔ) 

ِف ثبلِث كلماٍت. وكبَو البيِت الذي أَْنَشَدُه  لثةُ والثا كلماتٍ  والثانيُة ِف أَْربَعِ  األولبتكراِر ثبلثِة َأْحُرٍؼ ِىَي الراُء والعُُت والشُُت 
 اعباِحُظ: 



 ٔٔ 

ٍْبي  ٍؿبو رى ٍْبً ظى
٣ىحٍفى ٝيٍؿبى رى   *  (111)* كى

 
تى  (112)٠ؿي٥ه  ظٍ  ٦ى ٦ٍؽى

ى
ظٍ  ٫ي أ ٦ٍؽى

ى
الٍٮىرىل (113)٫ي أ ًػ   (114)كى ي  كإًذىا (115)٦ى ة ل ي  (116)٫ي ذي ٧ٍ ٦ى  (117)مؽً ظٍ كى  ٫ي ذي ٧ٍ ل

ٙي  ٕ ـً ٗيى صةرو  ًك ٍٮفي الالك ًٙ ٠ى  ٝج٢ى  (120)اكإل٧ًةرً  (119)ا٣ٞة٩ٮًف اجلٍَّعٮًم  املن٭ٮرً  ىلع (118)اتلأحل
٠ٍؿً  ْن  (121)اذل  ٍتجىحن ة٣ٛ  /  (123)ٝٮًلً  ؾ (122)كري

                                        
رُ  ( ٔٔٔ)   ( رُ بػْ قػَ  بٍ رْ حَ  ْبِ قػَ  بَ رْ قػُ  سَ يْ لَ ) وَ     رٍ فْ قػَ  افٍ كَ َحْرٍب دبَِ  َوقَػبػْ
 

َحيٍَّة، فصاَح عليِو  ِف صورةِ  .اؽباِتفُ  :حرَب بَن أَُميََّة َداَس برجِلِو على واحٍد من نوٍع من اعِبن  يُػَقاُؿ لوُ  أفَّ  رَ ػكِ ذُ  
على َكْوِف قبِِه كذلك، فَػَعُجُز ىذا  والتََّحز فُ ِف َفبَلٍة، وقاَؿ ىذا البيَت، وظاِىرُُه اإلخباُر، واؼبراُد منُو الَتَأس ُف  فماتَ  ذلَك اعِبٍت   

َتمَ ِف الثػ   َوتَػَناِىيوِ البيِت غَُت فصيٍح لِتَػَنافُرِِه 
ُ
 اثَِلِة َوَتَكر رَِىا.َقِل بتقاُرِب اغبروِؼ اؼب

 
 ي  أَْوٍس الطَّائِ  بنِ  سَبَّاـٍ حبيبِ  أب: خفيٌف أو أَْدََن كبَو قوِؿ الثاين والنوعُ  

 
 .يَّ الرَّاِفعِ  إبراىيمَ  موسى بنَ  أبا الَغْيثِ  :) كرٌي ( أي: ىو اؼبمدوُح، أَْعٍِت  ( ٕٔٔ) 
 ( اغباُؿ. و وُ أَْمَدحْ  وُ ) َمىَت أَْمَدحْ  ( ٖٔٔ) 
 (ٔٔٗ )

 ) الَوَرى ( أي: اػببلِئُق. 
 وِ ْسَدائِ إِ كَ   إليهمْ  وِ ْحَسانِ إِ  ْسَداءِ إِلِ  يعِ مَ  وُ يَبَْدُحونَ على َمْدِحِو، وَ  الناسُ  : إذا َمَدْحُتُو َوافَػَقٍِت يعٍت اؼبدِح،( ِف  ي) َمعِ  ( ٘ٔٔ) 

 .َلَّ إِ 
 يَّ لتفضيِل الغَِت ع على وُ تُ بْ اتػَ : عَ أي(  وُ تُ مْ لُ  ا) وإذا مَ  ( ٙٔٔ) 
، فجملُة ) َمىَت أَ  وجودِ  لعدـِ  ْوِموِ لَ  َلىعَ  َحدٌ أَ  ْقٍِت َوافِ ) ُلْمُتُو َوْحِدي ( أي: َْل يػُ  ( ٚٔٔ)  ْقَتِضي لِلَّْوـِ

ُ
( غَُت  ْمَدْحوُ أَ  وُ َدحْ مْ اؼب

ْهَمَلُة واؽباُء. بَِتْكرِيرِ فصيحٍة لِتَػَنافُرَِىا وثَِقِلَها 
ُ
 َحْرفَػُْتِ نبا اغباُء اؼب

 َضْعُف التأليِف َكْوُف الكبلـِ غََت جاٍر ( أي: ِف تركيِبِو.) و  ( ٛٔٔ) 
لُو ِصحٌَّة  ،اؼبشهورَ  لٍ َقابِ قوٍؿ مُ  على يًاارِ كاَف جَ   َأفْ بِ  وِي ُتَ ( اعتبارُُه بَُت صبهوِر النَّحْ  اؼبشهورِ  ي  ) على القانوِف النَّْحوِ  ( ٜٔٔ) 

  فَ الَ خَ  وأمَّا إذا النَظِر، وِل عنَد أُ 
ُ
  َرْفعِ وَ  لِ الفاعِ  َجر  كَ  َلْيوِ عَ  عَ ْجمَ اؼب

َ
 .ْعَتَبٍ مُ  يػْرُ غَ  دٌ َفاسِ فػَ  ْفُعوؿِ اؼب

 ) كاإلضماِر ( أي: اإِلتْػَياِف بضمٍَت. ( ٕٓٔ) 
 ) قبَل الذ ْكِر ( أي: ذِْكِر َمْرِجِعِو. ( ٕٔٔ) 
 عندَ َمْرِجِعِو َلْفظًا وَمْعًٌت وُحْكًما، فإنَُّو ال هبوُز  كتقدِي الضمَِت على  يعٍت ،ْكًماوكذا حُ  ْعًٌت : مَ أي(  َورُتْػَبةً  ْفظًا) لَ  ( ٕٕٔ) 

قوؽَبْم  فَّ أَلَ  ْخَفِش؛اأْلَ وَ  ٍت ٍّ كاَف بعُضُهم َجوَّزَُه كابِن جِ   وإفْ صبهوِر الن َحاِة، فإذا جاَء الكبلـُ كذلَك كاف ضعيَف التأليِف غََت فصيٍح، 
 ُمَقاِبُل اؼبشهوِر.

 وِؿ الشاِعِر.قولِِو ( أي: ق ) ف ( ٖٕٔ) 



 ٕٔ 

ـىل  ثىةبى٪يٮقي  صى
ى
ً٘  أ فً ا٣ٍ ٨ٍ  (124)يلى و  (125)خى ٍ  ة٧ى ٠ى  (127)٢و ٍٕ ًٚ  ٨ً كٍ ظي  ك(126)٠ًْبى  (128)ةري ٧َّ ٪ً قً  لـى يي

ـي  / أٍف يسٮفى  (129)كاتلٕٞيؽي  ًفَّ ادلال٣ًح ىلع املٕىن املؿادً  الالك ة (131)كالٛةءي  ،(130)ػى ص٭ًح  ٨٦ً (132)إ٦َّ
ًِ ا ٍٛ ّمَّ  (136)ٚىٍى٢و  أك (135)دأػيو  أك (134)دٞؽي٥و  بكجًت  (133)ل٤ يكى ي ا (137)كى ذىجىب  ٣ْٛيًّة ٠ٞٮًؿ  دٕٞيؽن  /  (138)ال٧ي

                                        
ْعَجَمةِ  بكسرِ (  يبَلفَ ) َجَزى بَػُنوُه أبا الغِ  ( ٕٗٔ) 

ُ
َيُة َرُجٍل.  ,الغُِت اؼب  ُكنػْ

 ) عن ( أي: ِف  ( ٕ٘ٔ) 
 و ( عن ) كبٍ  ( ٕٙٔ) 
 ءً ازَ جَ  ( إليوِ  لٍ ِفعْ  نِ سْ ) حُ  ( ٕٚٔ) 
ْهَمَلةِ  سُتِ ال َكْسرِ بِ  ,ِنمَّارٍ سِ  َجزَاءِ : كَ أي(  ِنمَّارُ سِ  َزى) كما هبُْ  ( ٕٛٔ) 

ُ
 ٌَت بػَ  يٍّ ومِ وتشديِد اؼبيِم: اسُم صانٍِع رُ  والنوفِ  اؼب

، فلما فَػرََغ أَْلَقاُه عشريَن َسَنةً  ِف َمِلِك اغِبَتَِة، وىو َقْصٌر عظيٌم َْل تَػَر العرُب مثَلُو، وكاَف بناُؤُه  للنعمافِ  ةِ وفَ الكُ  َظْهرِ بِ  الذي َوْرَنقَ اػبَ 
َكافَأَِة، فإفَّ العيَب ِف ىذا البيِت من ِجَهِة  بوِ  َرَبتْ ضَ فَ  ثْػَلُو،مِ  هِ َغَتِْ لِ  ْبٍِتَ يػَ  َئبلَّ لِ  ًتاي  ِمن أَْعبَلُه، َفَخرَّ مَ 

ُ
ضمََت  أفَّ العرُب َمَثبًل ِف ُسوِء اؼب

 َلوْ فػَ  ُنْكَتٍة،لِ  ليسَ  رُهُ تََأخ  عن الفاعِل، وَ  َأخ رُ التَّ  َبُتوُ رُتػْ مفعوٌؿ، وَ  وُ ألنَّ  ؛ُحْكًماوَ  رُتْػَبةً وَ  ْفظًالَ  َتَأخ رٌ مُ  وىو ،فِ يبَل الغِ على أبا  دٌ ائِ عَ  ( بَػُنوهُ ) 
ـَ    تَػَقدَّ

َ
ـِ لِ  فقطْ  ْعًٌت مَ  ـَ َقدَّ تػَ  أو بَلُمُو،فقْط كبَو َضَرَب زيًدا غُ  ْفظًالَ  أو ُو،بَلمَ غُ  يدٌ زَ  َربَ كبَو: ضَ  رُتْػَبةً وَ  ْفظًاعلى الضمَِت لَ  ْرِجعُ اؼب ما  تَػَقد 

ْرِجِع َتَضم ًنا ِف كبوِ كالف  عليوِ  ُدؿ  يَ 
َ
تَػَقد ـِ الداؿ  على اؼب

ُ
ـَ تػَ  أو ( ْقَوىلتػَّ لِ  قْػَربُ أَ  وَ ىُ  ِدُلواعْ أَ )  :عِل اؼب لفٌظ وَْل  عنو َأخَّرَ تَ  َأفْ بِ  ْكًماحُ  َقدَّ

 : بَػْعِضِهمْ  قوؿِ  ِف  ةٍ ُموعَ ضَع ِستٍَّة ؾبَْ ، وذلَك ِف موااإلصباُؿ مث التفصيلُ  وِىيَ  ِر،ِف التأخ   ْكَتةِ الن   ُجودُ التقدـِ إال وُ  نمِ  َنعْ يبَْ 
 

 ارَ صِ حُ  اذَ ىَ وَ  ةً بَ تػْ رُ وَ  اظً فْ لَ     ارَ خَّ أَ قْد تَ  الضمَتِ  عُ جِ رْ مَ وَ  
  ؿِ دَ بَ الْ وَ  بَّ رُ وَ  فِ أْ الشَّ  رِ مَ ضْ مُ وَ     لِ مَ العَ  عِ اُز نَ تػَ وَ  مَ عْ باِب نِ  ف 
  ِبِ اخْ فَ  فٍ لْ خِبُ  لٍ اعِ فَ  ابِ بَ وَ     َبِ باػبَ  رٍ سَّ فَ مُ  ادَ تَ بْ مُ وَ  
وِجبِ  قبلَ لَك ِمن ىذا أفَّ الفرَؽ بَُت اإلضماِر  رَ وظهَ  ،ذِلكَ  كل  يكوُف الكبلـُ ضعيَف التأليِف ِف   فبل 

ُ
 الذ ْكِر اؼب

ْرِجِع ُحْكًما وجوُد الن ْكَتِة  الذ ْكرِ قبَل  ضمارِ للضْعِف واإل
َ
 . َوَعَدُمَهاالذي ُجِعَل ِمن قَِبيِل تَػَقد ـِ اؼب

 ) والتعقيُد ( دبعٌت التػََّعق ِد أي: َكْوُف الكبلـِ ُمَعقًَّدا.  ( ٜٕٔ) 
َرادِ ) أْف يكوَف الكبلـُ َخِفيَّ الداللِة على اؼبعٌت  ( ٖٓٔ) 

ُ
  ألنػََّها ؛( أي: للُمَتَكل ِم، وبذا الَقْيِد يَػَتَميػَُّز التعقيُد عن الغرابةِ  اؼب

 .َلوُ  عِ اؼبوضو اؼبعٌت َكْوُف اللفِظ غََت ظاىِر الداللِة على 
 ) واػبفاُء ( الذي بِو تَػَعقََّد الكبلـُ. ( ٖٔٔ) 
 ) إمَّا ( ػِبََللٍ  ( ٕٖٔ) 
 كيَف يَػتَػَوصَُّل منُو إل معناُه.  الساِمعُ  يْدرِ ) ِمن ِجَهِة اللفِظ ( أي: َنْظِم الكبلـِ وتركيِبِو، فبل يَ  ( ٖٖٔ) 
 .اؼبعاين  ترتيبُ ن ؿَبَل ِو األصِلي  الذي يَػْقَتِضيِو ع لَّْفظِ لِ : أي(  ) ِبَسَبِب تقديٍ  ( ٖٗٔ) 
َحل  فَػُهَما ال هبتمعاِف َقْطًعا عن لفظٍ ل) أو تأخٍَت ( أي:  ( ٖ٘ٔ) 

َ
 ذلَك اؼب

وبَُت البدِؿ  بَُت اؼببتدِأ واػبِب، وبَُت الصفِة واؼبوصوؼِ  بوِ ) أو فصٍل ( أي: بَُت شيئَػُْتِ متبلزَمُْتِ بَِأْجَنِبٍّ، كالفصِل  ( ٖٙٔ) 
ْبَدِؿ منُو، 

ُ
 َدِنٌف ِف جواِب كيَف زَْيٌد؟ :على احملذوِؼ فبل تَػْعِقيَد، كبوَ  القرينةُ  َدتجِ ِبَسَبِب َحْذٍؼ ِببَل قرينٍة واضحٍة، فإْف وُ  وكذاواؼب



 ٖٔ 

 
ٍخ   ؼى ٛى ٍ  ال ٥ك٬ (139)صى   (142)ًت كى الى  ىلع (141)٥ه يى مً     ٥ٍ ٭ي ثً  (140)ة٭ى ثً  ٮفى ؼي ٛى يى

ى
 ؿ  ٗى األ

  (143)٢ي اً الى دى 
ؼى  (144)دٞؽيؿىقي  ٚإفَّ  ٛى ٮفى ث٭ة ٍخ صى ؼي ًٛ ٍ ؿ  ك٥ٍ٬ ال يى ٗى ى

ًت األ  . (145)ث٭٥ٍ ًميى٥ه دالا٢ي ىلع الىكى
ة ٥ي  ال (148)اقذ٧ٕةًؿ مةزاتو كك٪ةيةتو  بكجًت  (147)ص٭ًح املٕىن ٨٦ً (146)كإ٦َّ ٭ى ٍٛ ّمَّ ، (149)املؿادي ث٭ة حي يكى  (150)كي

ا لًٍكجىذى٫ي  حنٮى  (151)٦ٕ٪ٮيًّةدٕٞيؽن
ى
ٟي أ ى امل٤ ىَّشى ٟى / ن ً   (152)املؽي٪حً  ؾٝٮل

                                                                                                                                   
 : التعقيُد الذي أَْوَجَبُو َخَلُل َنْظِم الكبلـِ وتركيِبِو.أي(  مَّىسَ يُ ) وَ  ( ٖٚٔ) 
تَػَنب  ) تػَ  ( ٖٛٔ) 

ُ
 (. ْعِقيًدا َلْفِظيًّا كقوِؿ اؼب

وإذا َمرَّْت على السمِع اْقَشَعرَّ منها، ولو اْستَػْعَمَل  الطعِم،) َجَفَخْت ( أي: افْػَتَخَرْت َوفَاَخَرْت، وىذه الكلمُة ُمرَُّة  ( ٜٖٔ) 
تَػَنب  

ُ
 باألحسِن. لِوِ استعما ِف  يَ البَػُْتُ، وَحظِ  اَلْستَػَقاـَ  ( تْ ) َفَخرَ  بََدؽَبَا اؼب

 .مِ يَ الش  ( أي: بِ  با وفَ خُ فَ ) وىم ال هبَْ  ( ٓٗٔ) 
ْعَجَمِة َوفَػْتِح  َيمٌ شِ  مْ ) بِِ  ( ٔٗٔ) 

ُ
 صَبُْع ِشيَمِة اػبُُلِق والطبيعِة والعاَدةِ  التحتيَّةِ ( بكسِر الشُِت اؼب

 َك.تَػُعد ُه ِمن مفاخِر آبائِ  ما وأ) على اغَبَسِب ( َشَرِؼ اأَلْصِل  ( ٕٗٔ) 
ْرِشُد. صبعُ (  لُ اَلئِ دَ  َغر  ) األَ  ( ٖٗٔ) 

ُ
 َداَللٍَة بفتِح الداِؿ: ما يقوـُ بِو اإلرشاُد أو اؼب

 ) فإفَّ تَػْقِديَرُه ( أي: َأْصَلُو. ( ٗٗٔ) 
ِقِو، أي: وُمتَػَعلَّ  اَل هَبَْفُخوَف با ( ففيِو فصٌل بَُت الفعلِ  َوُىمْ  َغر  ) َجَفَخْت بم ِشَيٌم دالئُل على اغَبَسِب األَ  ( ٘ٗٔ) 

 َصلَ ( وفَ  َغر  األَ  ( وىو ) اغَبَسبِ  ِقوِ ُمتَػَعلَّ ( عن )  لُ اَلئِ دَ )  ْأِخَتُ وتَ  با، َفُخوفَ هبَْ  اَل  ُىمْ : وَ وِىيَ  ْجَنِبيٍَّة،أَ  ةٍ امَّ تَ  ْمَلةٍ جِبُ  ْم،بِِ  َفَختْ جَ 
 أفَّ َحقَُّو التََّأخ ُر عنها. مع ةِ الصف تَػَعل قِ دبُِ  ( لُ اَلئِ دَ  َيمٌ شِ )  بَُت اؼبوصوِؼ َوِصَفِتِو أَْعٍِت 

 ) وإمَّا ( ػِبََلٍل. ( ٙٗٔ) 
 للمعٌت سٍ بَلبِ مُ  للُمَتَكل مِ  رَادٍ إل معًٌت آَخَر مُ  األوَّؿِ ( أي: ِف انتقاِؿ ِذْىِن السامِع من اؼبعٌت  اؼبعٌت) ِمن جهِة  ( ٚٗٔ) 

 .لُوُ و صُ وحُ . هُ ؤُ طْ واؼبراُد باػبََلِل ِف ىذا االنتقاِؿ بُ  وَِّؿ،األَ 
َتَكل مِ ) بسبِب استعماِؿ ؾبازاٍت وكناياٍت ( أي: بسبِب اختبلِؿ ِذْىِن  ( ٛٗٔ) 

ُ
 البعيدةَ  للوازـَ اوإيراِدِه كلماٍت ُمرِيًدابا  اؼب

 .ُكنْ على وْجِو الكنايِة إْف َْل تَ  أو ي  على وْجِو اجملاِز إْف كانَت قرينًة مانعًة عن إرادِة اؼبعٌت اغبقيق
 للُمَتَكل ِم منها ػبفاِء القرائِن الدالَِّة عليِو. اؼبعٌت اؼبقصودَ  السامعُ  ْفَهمُ با ( أي: ال يػَ  اؼبرادُ  ْفَهمُ يػُ  ) اَل  ( ٜٗٔ) 
 
َجازِ  وحاصلُ  

َ
رَادِ  ؼبعٌت الثاينيكوَف الَفْهُم سريًعا ِلَكْوِف ا أفْ  وِ ِف فصاحتِ  ْشتَػَرطُ يُ  الِكَناِئيَّ  أو يَّ ما ِف اؼبقاـِ أفَّ الكبلـَ اؼب

ُ
 اؼب

 .الُعْرِف   االستعماؿِ ؾَبَازًا أو كنايًة قريًبافَػْهُمُو ِمن اؼبعٌت األوَِّؿ ِف تركيِب 
 



 ٔٗ 

ا ًؿيؽن ، (153)مي ٫ي ٮىاًقحكى ييٮ٩ى٫ي  صى ى خي ىَّشى ي (154)كالىٮابي ن  /  (155)، كٝٮلي
  
٤يتي  ٍَ أى ٍٕؽى  (156)قى ٥ٍ  (157)ادلارً  بي ٪ٍسي ؿي  (158)خى ٍٞ تي    (159)بيٮاتًلى ىٍك١ي يٍ٪ىةمى  (160)كت ٮعى  (161)خى مي  ادل 

ا ؽى   (162)تًلىٍض٧ي
ىنى  ظيري   ث٫ً ٨ٔ اليٍؼ٢ً ثةدلمٮًع  ييٍسىنى  (166)أفَّ اجل٧ٮدى  ٦ٓ (165)السكرً  (164)٨ٔ (163)ثةجل٧ٮدً ٠ى

ٍٝخى   . (167)الاكءً كى

                                                                                                                                   

ْعٌَت الثاين كذلكَ  ُكنْ َْل يَ  فإفْ  
َ
بَلِبسُ  بأْف كاَف اؼب

ُ
اِئَط فَػْهِمِو إل َوسَ  ِف ِمن اؼبعٌت األوَِّؿ ُعْرفًا حبيُث يُػْفتَػَقُر  ْهُموُ فػَ بعيًدا اؼب

 الكبلـُ َفِصيًحا غبصوِؿ التعقيِد.  ذلكَ وتَػَفك رَاٍت كثَتٍة مع خفاِء القرينِة؛ َْل َيُكْن 
 للمعٌت اؼبراِد مع خفاِء القرينِة عليِو. السامعِ ِس ) وُيَسمَّى ( التعقيُد الذي أَْوَجَبُو ُبْطُء انتقاِؿ نَػفْ  ( ٓ٘ٔ) 
ـَ ظُب   كما يٍّ ْعَنوِ وِعِو إل َخَلٍل مَ ) تَػْعِقيًدا َمْعَنوِيًّا ( لُِرجُ  ( ٔ٘ٔ)   .يٍّ ظِ فْ لَ  َللٍ خَ  إل وِ ُرُجوعِ لِ  ْفِظيًّالَ  يَ أفَّ ما تَػَقدَّ
ِلُك أَْلِسَنَتُو ِف اؼبديَنِة ( حاَؿ   :) كبَو قوِلكَ  ( ٕ٘ٔ) 

َ
 .َكْوِنكَ َنَشَر اؼب

 ) ُمرِيًدا( بقوِلَك ) أَْلِسَنَتُو (. ( ٖ٘ٔ) 
َا ىو العيوفُ  يُػتَػَوصَّلُ  ي( ألفَّ الذ وُ ُعُيونَ  رَ َنشَ  والصوابُ  ُو،يسَ َواسِ ) جَ  ( ٗ٘ٔ)   ال األَْلِسَنُة. ,بِو إل األخباِر عاَدًة إمبَّ
 .الرشيدِ اأَلْحَنِف ِمن نَُدَماِء ىاروَف  بنِ  ) وقولُُو ( أي: َعَباسِ  ( ٘٘ٔ) 
 ) َسَأْطُلُب ( السُُت زائدٌة للتوكيِد. ( ٙ٘ٔ) 
 .ي: بُػْعَد َدارِ أي ( دارِ ) بُػْعَد ال ( ٚ٘ٔ) 
 نفِسِو.  عنإشارٌة إل أنَُّو ال يَػْرَضى بنسبِة طََلِب البُػْعِد إل داِر احملبوِب َفْضبًل  وفيوِ (  ْنُكمْ ) عَ  ( ٛ٘ٔ) 
تَػْوِطُِت النْفِس على بُػْعِد َعَدـِ الضََّجِر اغباصِل بالصِب و  بإظهارِ ) لِتَػْقرُبُوا ( اؼبراُد بالطََّلِب اْرِتَكاُب ِفْعِل الطاَلِب  ( ٜ٘ٔ) 

ْقَتِضي  أِلََتَسبَّبَ  رَاؽِ الفُ وَ  ْعدِ بالبػُ  ْفًسانػَ  أَِطيبُ  اليوـَ  عن ذلَك قُػْربُػُهْم، ومعٌت ىذا الشَّْطِر َأين   لَِيْحُصلَ اأَلِحبَِّة 
ُ
بذلَك إل الُقْرِب اؼب

 للفرِح والسروِر. 
 (ٔٙٓ )

 كما ىو الصحيحُ   ,) َوَتْسُكُب ( بالرفعِ  
َنا ( ٔٙٔ)   التََّكل ِم. ياءِ ( بفتِح  يَ ) َعيػْ
بل اإلخباُر ببلزِمِو وىو اغبْزُف والكآبَُة َفَكأَنَُّو قاَؿ:  للدموِع؛) الدموَع لَِتْجُمَدا ( ليَس اؼبراُد اإلخباَر ِبَسْكِب عينَػْيِو  ( ٕٙٔ) 

َسرَِّة الدائَِمِة. بذلكَ  َتَسبَّبَ أِلَ  ةِ آبَ والكَ  زَافِ األحْ  اةِ َقاسَ مُ  على يْفسِ نػَ  أَُوط نُ وَ 
َ
 إل اؼب

 
فَػْهِم اغبزِف من  لسرعةِ  لَ ِمن الكآبِة واغبزِف، وأصاَب ِف ذلَك اعَبعْ  يَػْلَزُموُ الشاعُر َسْكَب الدموِع كنايًة َعمَّا  َفَجَعلَ  

 ُو َأْخطَأَ كنايًة عن كونِِو َأْحَزنَُو ولكنَّ   ْىرُ الدَّ  ْبَكاهُ َسْكِب الدموِع ُعْرفًا، وؽبذا يُػَقاُؿ: أَ 
 : صُبُوِد العُِت.أيباعبموِد (  ) حيُث َكٌتَّ  ( ٖٙٔ) 
 ِمن الفرِح و التبلِقييُوِجُبُو  ما ( ) عن ( ٗٙٔ) 



 ٔ٘ 

حه  كٚىةظحي  .3 ٤ى١ى ذلٍكى ٥ً مى ذىًؽري  (168)ال٧ي ٍٞ ـو  (170)اتلٕجًي ٨ٔ املٞىٮدً  ىلع (169)ث٭ة حى   (171)ٚىيطو  ثسل
ٗىؿىضو اكفى  ؾ  . (172)أم  
 

ٖى (173)اال٩ذ٭ةءي ك)كاللٗحي ( ؾ ال٤ً٘ح / الٮوٮؿي  ةؿي / ثى٤ى ٞى ادى  ٚلفه ، حي ؿى ٢ى  إذا (174)قي مي ٖى  (175)إحل٫ً كىوى  كبى٤ى
٠ٍتي  ـً (177)إذا اٍجذىَهى إحل٭ة املؽي٪حى  (176)الؿَّ ة ل٤الك ٛن ٓي ؾ االوُلًح كىٍو ٞى تى ذىلكى ٥ً  (179)ك (178)، كى  . (180)ال٧ي

                                                                                                                                   
َاإِ  مْ ِتْعَماؽبِِ اسْ  على يَ ارِ البُػَلَغاِء، وذلك ألفَّ اعبَْ  استعماؿِ ) السروِر ( ِبُقْرِب َأِحبَِّتِو؛ ألنَُّو ـبالٌف ؼبوارِِد  ( ٘ٙٔ)  ىو االنتقاُؿ  مبَّ

 َوْقَت طََلِبِو منها كما اْسُتِفيَد ِمن قولِِو. بالدموعِ ِمن صبوِد العُِت إل خُبِْلَها 
 َها.ويُػْبسَ  العُتِ  ) مع أفَّ اعبموَد ( أي: صبودَ  ( ٙٙٔ) 
بَِّة فهَو الذي يُػْفَهُم ِمن صبوِدَىا ُمَفاَرقَِة اأَلحِ  على) ُيَكٌتَّ بِو عن الُبْخِل بالدموِع وقَت البكاِء ( وىو وقُت اغبزِف  ( ٚٙٔ) 

ـُ  ِبُسْرَعٍة ال تاُج إل وسائَط بأْف يُػْنتَػَقَل من بْل وبَْ  ,العبارِة بسرعةٍ  من مُ ْفهَ َكَما َقَصَد الشاعُر فإنَُّو َخِفي  بعيٌد ال يػُ   ,والسرورِ  الَفرَحِ  َدَوا
البكاِء، ومنُو إل انتفاِء الدمِع ُمْطَلقاً، ومنُو  إرادةِ نها إل انتفاِء الدَّْمِع منها حاَؿ من الدموِع عنَد إراَدِِتَا م َجَفاِفَهاصبوِد العُِت دبعٌَت 
 ومنُو إل السروِر، وبذلَك يكوُف الكبلـُ ُمَعقًَّداغََت فصيٍح.  وكبوِِه،إل انتفاِء اغبزِف 

َتَكل ِم َمَلَكٌة ( أي: صفٌة وجوديٌَّة راسخٌة  ( ٛٙٔ) 
ُ
واللذَِّة  كالفرحِ  َخةً اسِ رَ  ُكنْ نفِس صاحِبها، فإْف َْل تَ  ِف ) وفصاحُة اؼب

 واألَِل كانْت حااًل.
َلَكِة. قاِدرًا: يكوُف أي ( ابَِ  ِدرُ تَ قْ ) يػَ  ( ٜٙٔ) 

َ
 قدرًة تامًَّة بسبِب ىذِه اؼب

َتَكل ِم وإرادتُُو.: كل  ما َوَقَع عليِو َقْصُد أي يَّةٌ ِتْغرَاقِ اسْ  ) على التعبَِت عن اؼبقصوِد ( َأؿ ( ٓٚٔ) 
ُ
 اؼب

وعن اػبََلِل ِف  كلماتِِو، تَػَنافُرِ  ـِ وذلَك بعد مادَّتِِو،) بكبلـٍ فصيٍح ( أي: خاٍؿ عن العيوِب الثبلثِة عن اػبََلِل ِف  ( ٔٚٔ) 
 َدـِ التعقيِد بِنَػْوَعْيِو.ِبعَ  وذلك ،رِْكيِب  داللِتِو على اؼبعٌت التػَّ  ِف تأليِفِو، وذلَك بعدـِ َضْعِف تأليِفِو، وعن اػبََلِل 

ْدحِ  اؼبعاين ِمن نَػْوعٍ  َغَرٍض كاَف ( أي: ِف أي   ) ِف أي   ( ٕٚٔ) 
َ
ـ  والر ثَاِء وغَِت ذِلَك. فإًذا اؼبداُر على وجوِد تلَك والذَّ  كاؼب

َلَكِة 
َ
 رِ أيًضاأف َمَلَكَة االقتدا ِلمَ وعُ بالُكل يَِّة.  عنها التعبَتُ  أو َْل يُوَجد بعِضهامنُو التعبَُت عن صبيِع اؼبقاصِد أو عن  ِجدَ سواًء وُ  ,فيوِ اؼب

َتَكل ِم  التعبَتِ  على
ُ
 .فصيًحاعن بَػْعِض اؼبقاصِد بلفٍظ فصيٍح غَُت كاِفَيٍة ِف َكْوِف اؼب

 ) والببلغُة ِف اللغِة الوصوُؿ واالنتهاُء ( َعْطُف تَػْفِسٍَت. ( ٖٚٔ) 
 ُمرَاَدُه ( أي: َغَرَضُو وَمْقُصوَدُه. ) يُػَقاُؿ: بَػَلَغ فبلفٌ  ( ٗٚٔ) 
 : ويُػَقاؿُ  ( ) إذا َوَصَل إليوِ  ( ٘ٚٔ) 
   صاِحٍب وَصْحٍب. مثلَ  ,راِكِب الدابَّةِ  صَبْعُ (  ) بَػَلَغ الرَّْكبُ  ( ٙٚٔ) 
ُلُغ بع ,ِف القاموِس: بَػَلَغ الرجُل ببلغةً  قاؿَ (  يهال) اؼبدينَة إذا انتهي إ ( ٚٚٔ)  ببل  ,مع إهبازٍ  مراِدهِ بارتِِو ُكْنَو إذا كاَف يَػبػْ

 و إطالٍة ببل ِإْمبَلٍؿ ا ىػ.أإخبلٍؿ 
 (ٔٚٛ )

 رسالٌة بَِليَغٌة. أو) َوتَػَقُع ِف االصطبلِح َوْصًفا للكبلـِ ( كما ِف قوِلَك: قصيدٌة  
 ) و ( َوْصًفا  ( ٜٚٔ) 



 ٔٙ 

ـً ٦ُةثٞذي  -1 ذىضى  (181)٫ي ٚجلٗحي الالك ٍٞ ٓى (182)الةؿً  ل٧ًي ًذ٫ً . ٦ى ةظى  .(183)ٚىىى
ـً  - (184)كالةؿي  ة ٞى ّمَّ ثةل٧ى يكى   (185)الةًم٢ي  األٍمؿي  ٬ٮ –كي

ذىلكى ٥ً   . (189)مىٮوحو  (188)وٮرةو  ىلع (187)ٔجةردى٫ي  (186)ىلع أٍف ييٮرًدى  ل٧٤ي
ذىضى   ٍٞ ذجةرى امل٪ةقتى  – (190)كال٧ي ّمَّ األ يكى دي ٤ٔي٭ة املؼىٮوحي ا٣يت ديٮرى  الىٮرةي  ٬ٮ –كي

ةي  سىلن (191)ا٣ٕجةرى ًت  إليًؿاًد ا٣ٕجةرًة ىلع وٮرًة اإلَ٪ةًب، كذاكءي  يؽٔٮ (192)املؽحي ظةؿه  ,، ٦ى َى ة ؼى ظةؿه يؽٔٮ  ال٧ي

                                                                                                                                   
َوْصًفا للكلمِة لَِعَدـِ السماِع؛ ألفَّ معناىا مطابقُة  تَػَقعُ وال  ,يغٌ ) ْلُمَتَكل ِم ( كما ِف قوِلَك: شاعٌر أو كاتٌب بَلِ  لػ ( ٓٛٔ) 

 اؼبفيِد، وىذا ُمْنَتٍف عن الكلمِة. اإلسنادِ  يذِ  ِف  إالَّ  َحقَّقُ تَ تػَ  والُمْقَتَضى اغباِؿ، 
، واإلضافُة فيِو  ( ٔٛٔ)  الَقْصِد  بِ بوجو  مْ هِ ْصروبِ تَ لِ  وِ لَِقائِلِ وِىَي اؼبقصودُة  للكماِؿ،) فببلغُة الكبلـِ مطابَقُتُو ( أي: الكبلـِ

 البليِغ. الكبلـِ اػبصوِصيَِّة ِف  لإ
َا أُْطِلَق عليِو ) ُمْقَتَضى ( ألفَّ  ,يَبَْتِنُع زَبَل ُفُو عنوُ  الذياَل ُموِجِبِو  ,ِب اغباؿِ ) ِلُمْقَتَضى اغباِؿ ( أي: ِلُمَناسِ  ( ٕٛٔ)  وإمبَّ
ْسَتْحَسنَ 

ُ
ْقَتَضى  اؼب

ُ
اليت يُػْبَحُث عنها ِف ِعْلِم اؼبعاين دوَف كيفياِت داللِة  اػبصوصياتُ ِف َنَظِر البُػَلَغاِء، واؼبراُد دبناسباِت اغباِؿ  كاؼب

 يَػَتَكفَُّل با ِعْلُم البياِف. اليتاللفِظ 
اقْػَتَضى  إذا َعمْ نػَ  ,منها ْقَتًضىمُ  ي  أِلَ  َقُتوُ طَابػَ مُ  يْكفِ يَػْقَتِضيَها اغباُؿ، بْل تَ  اليتوال ُيْشتَػَرُط مطابقُتُو عبميِع اؼبقتضياِت  ىذا 

أَْزيََد  كافَ ا الوْجِو، وإذا ُروِعَيا معً  ىذادوَف اآلَخِر كاَف الكبلـُ بَِليًغا ِمن  ُدنُبَاَأحَ  يَ وعِ رُ فػَ  -كالتأكيِد والتعريِف مثبًل   -اغباُؿ َشْيئَػُْتِ 
 . َببَلَغةً 

سواًء كانْت معنويًَّة وِىَي  ,الفصاحِة ُمْطَلًقا ِمناجملروِر ِف مطابقِتِو، فبلبُدَّ  ) مع فصاحِتِو ( حاٌؿ من الضمَتِ  ( ٖٛٔ) 
 القياِس.  وـُبَاَلَفةِ أو لفظيًة وِىَي اػبُُلوُص من التنافُِر والغرابَِة وضْعِف التأليِف  ,اؼبعَنِوي   قيدِ عاػبُُلوُص ِمن الت

 .اػبطابِ : حاُؿ أي ( ) واغباؿُ  ( ٗٛٔ) 
، ىو األمُر اغباِمُل ( أي: الباِعُث والدَّاِعي. ( ٘ٛٔ)  َقاـِ

َ
 ) وُيَسمَّى باؼب

 ) للُمَتَكل ِم على َأْف يُورَِد ( أي: يَْأيتَ. ( ٙٛٔ) 
َراِد ُمْشَتمِ  با يد  ؤَ ) ِعَبارََتُو ( اليت يػُ  ( ٚٛٔ) 

ُ
 َلٌة.أْصَل اؼبعٌت اؼب

 ) على صورٍة ( أي: ِصَفٍة وُنْكَتٍة. ( ٛٛٔ) 
الكبلـِ ِمن َكْوِف الن َكاِت واػبصوصياِت مقصودًة  ببلغةِ ِف  دَّ بَلبُ فَ  ،َقاـِ مَ الْ بِ  َتصَّةً ـبُْ  ةً يَّ زَ مَ  :ْعٍِت يػَ (  ةٍ ُصوصَ ) ـبَْ  ( ٜٛٔ) 

سواًء كاَف ىذا  ,اغباؿِ  َتَضىُمقْ لِ وال يُػَقاُؿ للكبلـِ حينئٍذ: إنَُّو ُمطَاِبٌق  ,غَِت َقْصٍد َل َتُكْن ُمْقَتَضى حاؿٍ  من ِجَدتْ للُمَتَكل ِم، فإْف وُ 
َخاَطُب ُمْنِكرًا كماأو غََت َداٍع ِف نفِس األْمِر، فاألوَُّؿ   ,رِ األمْ  ِف نفسِ  اِعًيادَ األْمُر الدَّاِعي 

ُ
لقياـِ زيٍد حقيقًة، فإفَّ  لو كاَف اؼب

َتَكل ِم ِف كبلِمِو خص ِف اإلنكاَر أَْمٌر َداٍع 
ُ
ْنِكِر،   والثاين ا،وصيًَّة منفِس األْمِر إل اعتباِر اؼب

ُ
ْنِكِر َمْنزِلََة اؼب

ُ
َخاَطُب غَُت اؼب

ُ
كما لو نَػَزَؿ اؼب

ِف نفِس األْمِر  الداِعياَل ِف نَػْفِس األْمِر، وىذا خببلِؼ ظاىِر اغباِؿ، فَِإنَُّو األْمُر  للُمَتَكل مِ اإلنكاَر التػَّْنزِيِليَّ َداٍع بالنسبِة  كَ لذفإفَّ 
  العتبارِ 

ُ
 .اغباؿِ  نما، فهو َأَخص  مِ  خصوصيَّةً  َتَكل مِ اؼب

ْقَتَضى ( أي: ُمْقَتَضى اغباِؿ. ( ٜٓٔ) 
ُ
 ) واؼب



 ٔٚ 

ة ٌّ ٨٦ً  ىلع (193)إليؿاًد٬ى ذىضن  يةزً إلكا َ٪ةًب إلكلكٌّ ٨٦ً ا ،(194)ظةؿه  كاذلاكءً  ًح املؽوٮرًة اإليةًز، ٚىُكي ٍٞ كإيؿادي  ،(195)٦ي
حه  (196)اإلَ٪ةًب أك اإليةزً  وٮرةً ـً ىلع الالك ٞى ةبى ُى ذىضى  ٦ي ٍٞ  .(197)ل٧ٍ٤ي

حه مى  ذىلكى ٥ً كبلٗحي ال٧ي  -2 ري  (198)٤ى١ى ذىؽى ٍٞ ةثً  حي ـو  (201)املٞىٮدً  (200)٨ٔ اتلٕجيً  ىلع (199)٭ى ٖو ثى  ثسل   (202)٤ًي
 . (203)اكفى  ضو ؿى ٗى  أم   ؾ

                                                                                                                                   
 أفَّ  إل َظرِ بالنَّ  َعمْ نػَ  َىا،ِتَبارِ اعْ  سُ فْ العبارُة ( ال نػَ  عليها) وُيَسمَّى االعتباَر اؼبناسَب ىو الصورُة اؼبخصوصُة اليت تُوَرُد  ( ٜٔٔ) 
ْقَتضِ فَػُيَسمَّى  ,فيوِ  غُ َبالَ قد يػُ  الببلغِة،اَل بُدَّ منُو ف  اْعِتَباَرَىا أَْمرٌ 

ُ
 مُ  بوِ  ياؼب

ُ
 .رَ كِ ذُ  َماكَ   بِ َناسِ َقيًَّداباؼب

 ) مثبًلاؼبدُح حاٌؿ ( أي: حاُؿ خطاٍب. ( ٕٜٔ) 
 بارِة.اؼبخاطِب حاٌؿ يدعو إليراِدَىا ( أي: الع وذكاءُ  ،) يدعو إليراِد العبارِة على صورِة اإلطنابِ  ( ٖٜٔ) 
 وَمَقاـٌ  ( ) على صورِة اإلهباِز، َفُكل  ِمن اؼبدِح والذكاِء حاؿٌ  ( ٜٗٔ) 
 ِمن اإلطناِب واإلهباِز ُمْقَتًضى ( أي: ُمْقَتَضى حاٍؿ. ) وكل   ( ٜ٘ٔ) 
 . عليها) وإيراُد الكبلـِ على صورِة اإلطناِب أو اإلهباِز ( أي: ُمْشَتِمبًل  ( ٜٙٔ) 
َناِطَقِة الذي ىو الص ْدُؽ،  ,عليوِ  اْشِتَمالُوُ للُمْقَتَضى ( فاؼبراُد دبطابقِة الكبلـِ للُمْقَتَضى  ) ُمطَابَػَقةٌ  ( ٜٚٔ) 

َ
ال ُمْصطََلُح اؼب

غِة، َفُكل  كبلـٍ تعريِف الببل ِف  ةٌ ْأُخوذَ مَ  نػََّهاأََعم ؛ أَلَ  الكبلـِ وفصاحِتِو أفَّ الببلغَة َأَخص  والفصاحةَ  ببلغةِ  يْ ْعرِيفَ تػَ  نمِ  يُػْؤَخذُ ىذا وَ 
ِمن غَِت  .زَْيٍد: زيٌد قائمٌ  قياـِ اغباِؿ كما إذا ِقيَل ِلُمْنِكِر  ُمْقَتَضىلِ  قٍ طَابِ مُ  رَ يػْ غَ  فصيحٌ  كبلـٌ بليٍغ فصيٌح وال َعْكَس؛ عبواِز أْف يكوَف  

 تَػوِْكيٍد.
َتَكل ِم. ِف َمَلَكٌة ( أي: َىْيَئٌة وصفٌة راِسَخٌة ثابتٌة  ) وببلغُة اؼبتكلمِ  ( ٜٛٔ) 

ُ
 نَػْفِس اؼب

َتَكل ُم  ,) يُػْقَتَدُر ِبَا ( بالبناِء للمجهوؿِ  ( ٜٜٔ) 
ُ
 ِبَواِسطَِتَهاأي: يَػْقَتِدُر اؼب

 ) على التعبَِت عن ( اؼبعٌَت  ( ٕٓٓ) 
رَاِد إفادتُُو لغَتِِه. ( ٕٔٓ) 

ُ
 ) اؼبقصوِد ( أي: اؼب

 اػبطاِب. حاؿِ  ىضَ تَ ُمقْ : مطابٍق لِ أي ) بكبلـٍ بليٍغ (  ( ٕٕٓ) 
كاَف   َمنْ فَ  ،يِ والش ْكِر والشكايَِة والتََّضر ِع والنػَّهْ  والذـ  أي  َغَرٍض كاَف ( من أغراِض الكبلـِ وفنونِِو كاؼبدِح  ) ف ( ٖٕٓ) 

 ِف  الفصاحةِ  ذِ خْ أَ  نمِ  ِلمَ بليغاً، وعُ  ُكنْ يَ  َلْ  ِقيَّةِ البَ  وفَ دُ  بًل ثَ مَ  َعُْتِ وْ نػَ  وْ بليٍغ ِف نوٍع واحٍد أَ  بكبلـٍ ُمْقَتِدرًاعلى التعبَِت عن اؼبقصوِد 
َتَكل ِم، 

ُ
بليًغا؛ عبواِز  ُكلَّ ُمَتَكل ٍم بليٌغ فصيٌح، وليَس كل  ُمَتَكل ٍم فصيحٍ   وأفَّ تعريِف ببلغِة الكبلـِ أفَّ الفصاحَة اَلبُدَّ منها ِف ببلغِة اؼب

  قائمٌ صيٍح، مثَل: زيٌد با على كبلـٍ ف ْقَتِدرُ يػَ  َلَكةٌ مَ  يكوَف إلنسافٍ  أفْ 
ُ
 اةِ رَاعَ على مُ  با ْقَتِدرَ  أْف يػَ َْتِ من غَ  رِ كِ نْ ى للمُ قَ لْ اؼب

 اؼبناسبِة للحاِؿ. اػبصوصياتِ 
 

وِمن  الغرابِة،وببلغَتُو يَػتَػَوقػََّفاِف على أُُموِر السبلمِة ِمن تنافُِر اغبروِؼ، وِمن  الكبلـِ فبَّا َسَبَق أفَّ فصاحَة  َعِلْمتَ  
،التعقيِد اللفظ وِمنَفِة القياِس، وِمن تنافُِر الكلماِت، وِمن َضْعِف التأليِف، ـُبَالَ   .ي  اؼبعنو التعقيِد  وِمن ي 

 يالفصاحُة فَػتَػْنَتفِ  تَػَفتانػْ ِمن واحٍد من األموِر السبعِة اأُلوَل  السبلمةَ  فَػَقدَ الببلغُة دبطابقِة ُمْقَتَضى اغباِؿ، َفَمىَت  وتزيدُ  
 كاَف الكبلـُ غََت بليٍغ ولو كاَف فصيًحا.   اؼبطابقةَ فَػَقَد  وَمىَت  ،َها عليهاَوق فِ لِتػَ  الببلغةُ 



 ٔٛ 

ٍٕؿىؼي كى   ىة٣ى  (206)ك ،(205)ٍكؽً ثةذلَّ  (204)اتل٪ةٚيؿي  يي حي مي ًٍؼ  (207)ا٣ٞيةًس  ٛى ًٙ  ،(208)ثةلَصَّ ٙي اتلأحل ٕ ًك
  ٰ ـً ا٣ٕؿًب  االَلًع كا٣٘ؿاثحي ثسرثًة  ،(209)ثةجلٍَّعٮً كاتلٕٞيؽي ال٤ْٛ  (211)املٕ٪ٮم  ثةليةفً  كاتلٕٞيؽي  ،(210)ىلع الك

يىةتي ك٦ي  كاألظٮاؿي  ٌى ذى ةٍٞ  (212)٭ى
 

 . (213) ثةملٕةين
ًؿٚىحي  ٗحً للَة٣ًت ا ىلع تى صى ٮى ٚى  ٍٕ ًٍؼ،  ال٤ً٘ح، (214)٦ى ٍٮ٫ً٩ً  ٦ٓ (215)كاليةفً  ،كاملٕةين، كاجلٍَّعٮً كالَصَّ ٤ًي٥ى  (216)٠ى  قى

ٍكؽً  ـً ا٣ٕؿًب  ،(217)اذلَّ  . (218)٠سيى االَلًع ىلع الك

                                        
 ) ويُػْعَرُؼ التنافُػُر ( سواًء كاف تنافُػَر حروٍؼ أو كلماٍت. ( ٕٗٓ) 
 ةِ سَ رَ َمادبُِ  رَبُْصلُ وَ  ِفيَِّة،اػبَ  وِ وؿَبَاِسنِ  الكبلـِ ) بالذوِؽ ( الصحيِح، وىو قُػوٌَّة غريزيٌَّة ؽبا اختصاٌص بإدراِؾ َلطَاِئِف  ( ٕ٘ٓ) 

 .خبلؽَ والقلِب َعمَّا يُػْفِسُد اآلداَب واأل العقلِ  ْنزِيوِ تػَ بِ  ُصلُ ربَْ  وأيضا ِو،يبِ تَػرَاكِ وَ  وِ يَعانِ مَ  الكتاِب والتػََّفط ِن ػبواص   ئِمَّةِ أَ  كبلـِ 
  ؼُ رَ عْ ) و ( تػُ  ( ٕٙٓ) 
 .الكلمةِ  ةِ يَ نػْ ( ِف بِ  اسِ يَ القِ  ةُ فَ الَ ) ـبَُ  ( ٕٚٓ) 
ويقولوَف:  اللغِة،القواعَد القياسيََّة َوجِبَانِِبها األلفاُظ الشواذ  الثابتُة ِف  روفَ كُ يَذْ  ُتَ ي  فِ رْ صَّ ( ِعْلِم ) الصْرِؼ ( ألفَّ ال ػ) بِ  ( ٕٛٓ) 

 القياِس. ؼُ خبل األلفاظَ على تلَك القواعِد، وأفَّ َما َعَدا ىذِه  ْأتِ يَ  َلْ  منُو أفَّ ما يُػْعَلمُ فػَ  ،ةٌ اذَّ شَ  نػََّهاإِ 
 
روَف القواعَد اؼبشهورَة، وما ىو كُ ألفَّ النحويَُت يَذْ  ؛( ِعْلِم النَّْحوِ  بػِ  ي  ) و ( يُػْعَرُؼ ) َضْعُف التأليِف والتعقيُد اللفظ ( ٜٕٓ) 

لى خبلِؼ األصِل، وأفَّ األصَل اؼبفعوِؿ ع تقديَ وما ىو خبلُؼ األصِل، وأفَّ األصَل تقدُي الفاعِل على اؼبفعوِؿ، وأفَّ  األصلُ 
ْسَتثْػٌَت منُو على 

ُ
ْسَتثْػٌَت،تقدُي اؼب

ُ
على خبلِؼ القانوِف  اعبَارِيَ  الكبلـَ وأفَّ عكَس ذلِك خبلُؼ األصِل، وحينئٍذ يُػْعَرُؼ بالنَّْحِو أفَّ  اؼب

 ُر الداللِة وُمَعقٌَّد. فيِو كثرُة ـبالفِة األصِل َعسِ  َوَقعَ اؼبشهوِر ضعيُف التأليِف، وأفَّ الكبلـَ الذي 
ْأنُوَسِة،  اؼبفرداتِ  دبعاين واإلحاطةِ ) و ( تُػْعَرُؼ ) الغرابُة بكثرِة االطبلِع على كبلـِ العرِب (  ( ٕٓٔ) 

َ
وَبُْصُل بَِتَتب ِع  وىذااؼب

َتَداَوَلِة ِف ِعْلِم َمْْتِ اللغةِ 
ُ
َْل  اليتإل التفتيِش ِف الُكُتِب اؼببسوطِة  ْفَتِقرُ يػَ  افبَّ  انُبَادَ عَ  امَ  فَّ أَ  ْعَلمُ يػَ فػَ  ؛ما ُدو َف فيها وفبارسةِ  ،الُكُتِب اؼب

ُ بَِأْضَداِدَىا. غَتِ باؼبشهوِر أو إل زبريٍج على وجٍو بعيٍد  صَّ زبَُ   ساٍَل ِمن الغرابِة؛ ألفَّ األشياَء تَػَتبَػُتَّ
واػبفاِء،  الوضوحِ اِف ( ألنَُّو موضوٌع إِليرَاِد اؼبعٌت ِبطُُرٍؽ ـبتلفٍة ِف ( ِعْلِم ) البي بػِ  ي  ) و ( يُػْعَرُؼ ) التعقيُد اؼبعنو  ( ٕٔٔ) 
على أسلوِب البُػَلَغاِء ُمَعقٌَّد غَُت  جريانِوِ اجملازيَّ أو الِكَناِئيَّ إذا َصُعَب فَػْهُم معناُه ػبفاِء القرائِن ِبَعَدـِ  الكبلـَ بِو أفَّ  مُ وحينئٍذ يُػْعلَ 

 فصيٍح. 
َقَضَياتُػَها ( وأفَّ الكبلـَ بليٌغ ) و (  ( ٕٕٔ)   ُمْقَتَضى اغباؿِ  طابقَ تُػْعَرُؼ ) األحواُؿ وُمتػْ
الكبلـَ حالَة  أفَّ  بوِ  يُػْعَلمُ ا، فػَ يُطَاِبُق اللفُظ مقتضياِتِ  با) بِػ ( ِعْلِم ) اؼبعاين ( ألنَُّو موضوٌع لبياِف األحواِؿ اليت  ( ٖٕٔ) 

 وحالَة َعَدـِ اؼبطابقِة ليس بِِبَليٍغ. بليٌغ، اغباؿِ مطابَقِتِو ُمْقَتَضى 
 طالِب الببلغِة َمعرفُة ( العلوـِ اػبمسِة. على بَ جَ وَ ) فػَ  ( ٕٗٔ) 



 ٜٔ 

                                                                                                                                   
يُعَها  واؼبعاين والبيافِ  والنحوِ  والصرؼِ  ) اللغةِ  ( ٕ٘ٔ)  ِبَا  والبيافِ  اؼبعاين بالببلغِة إالَّ أفَّ تَػَعل َق ؾبموِع ِعْلَميِ  تَػتَػَعلَّقُ ( صبَِ

اؼبطابقُة، وكذا ِعْلُم البياِف، فإفَّ  تلكَ  ُصلُ وِبِعْلِم اؼبعاين يُػْعَرُؼ َما بِو ربَْ  اغباِؿ،الببلغَة كما َسَبَق مطابقُة الكبلـِ ِلُمْقَتَضى  فَّ أَلَ  ُد؛يَ زْ أَ 
ْشَتِمِل عليِو،  التعقيدِ  ِمن الساَلِ اؼبقصوَد بالذاِت منُو سَبِْييُز 

ُ
تَػَوقَُّف عليِو الببلغُة. وأمَّا الثبلثُة الباِقَيُة وإْف فبَّا تػَ  وىواؼبعنوي  ِمن اؼب

 البحثُ الصرِؼ  ن، ومِ والبناءُ  اإلعرابُ  حيثُ على َمَفاِدَىا فإفَّ اؼبقصوَد بالذاِت ِمن النحِو البحُث عن اللفِظ ِمن  الببلغةُ  َوقػََّفتتػَ 
ِعْلَم الببلغَة، مث  والبيافِ  اؼبعاين  يْلمَ عِ  واظَبَّ  وؽبذا ،َلوُ  معناُه اؼبوضوعِ  اللغِة بيافُ  َمْْتِ ، وِمن ِعْلِم واإلعبلؿُ  ِمن حيُث الِصحَّةُ  عنوُ 

كاف   وبذا ،عوا لذلَك ِعْلَم البديعِ مطابقِتِو، فوضَ  رعايةِ بعَد  اَفةً طَ َوَتْكُسوُه رِقًَّة ولَ  ُحْسًنازِيُد الكبلـَ تَ  اليت وِ اأَلْوجُ  ؼبعرفةِ اْحَتاُجوا 
. ؾبموُع الببلغِة ثبل  ثَة علوـٍ

 الببلغِة. ) مع كونِِو ( أي: طالبِ  ( ٕٙٔ) 
 .بَل اَل فَ  االنطِق، فهو متنافٌر، ومَ  ُمتَػَعس رَ ثقيبًل  ذوقُوُ  هُ بأفَّ ما َعدَّ  لَِيْحُكمَ الذْوِؽ (  مَ ي) َسلِ  ( ٕٚٔ) 
  وما ىو ساَلٌ ِمن الغرابَِة. ,أللفاظِ من ا غريبٌ َب على ظَن ِو ما ىو ) كثََت االطبلِع على كبلـِ العرِب ( لَيَػْغلِ  ( ٕٛٔ) 



 ٕٓ 

 
ـــاِن  ِعنمه   ع   (612)الى 

 
٥ٍ٤ه  ٬ٮ ٍٕؿىؼي  (220)ًٔ ًِ ا٣ٕؿب   أظٮاؿي  (221)ث٫ً  حي ٜي  (223)٭ةث ا٣يت (222)ال٤ٛ ةثً ُى ذىضى  (224)حي ٍٞ ٙي  (225)الةؿً  ٦ي ذىٍؼذى٤ً  ذى
ـً  ًؼ  (226) وٮري الالك  . (227)األظٮاؿً  اًلٍػًذلى

                                        
  مُ لْ ) عِ  ( ٜٕٔ) 

َ
 ( اين عَ اؼب

 الببلغِة الثبلثِة. علوـِ  ؿُ ىو أوَّ  ىذا             
 .ْلمِ العِ  نمِ  َخةً اسِ رَ  ِصَفةً وَ  يَّةً ْيفِ كَ  :ْعٍِت يػَ  ،( أي: َمَلَكةٌ  ) ىو ِعْلمٌ  ( ٕٕٓ) 
َلَكِة، فليَس اؼبراُد باؼبعرفِة  تلكَ بسبِب  :يعٍت(  تصديقيًَّة، ) بسبِبوِ  معرفةً  ْعَرؼَ أْف يػُ  ِكنُ : يبُْ أيْ (  وِ بِ  ْعَرؼُ ) يػُ  ( ٕٕٔ) 

َ
اؼب

أي:  ,ِف قولِِو بوِ  مضاؼٌ فَػيُػَقدَُّر  ,وهبوُز أْف يُػرَاَد بالعلِم نفُس األصوِؿ والقواعِد اؼبعلومةِ  بالِفْعِل،اؼبعرفَة التصورِيََّة وال التصديقيََّة 
َلَكِة. الألفَّ األصوَؿ نفَسَها  ؛األصوِؿ والقواعدِ  بسبِب ِعْلِم تلكَ 

َ
 َتِصَُت َسَبًبا ِف اؼبعرفِة إال بعَد حصوِؿ اؼب

 (ٕٕٕ )
واؼبسنِد إليِو، أو أحواَؿ صُبَْلٍة كالفصِل والَوْصِل  كاؼبسندِ ) أحواُؿ اللفِظ الَعَرِب  ( أََعم  ِمن أْف تكوَف أحواَؿ مفرٍد   

 للجملِة. أحوااًل  تكوفُ قد  َهاواؼبساواِة، فإنػَّ  واإلطنابِ واإلهباِز 
 .األحواؿِ : بسبِب أي ( ) اليت با ( ٖٕٕ) 
ُرْز َجْريًا على مذىِب الكوفيَُت. وَلْ  ,) يُطَاِبُق ( أي: اللفُظ، فالصلُة جاريٌة على غَِت َمن ِىَي لوُ  ( ٕٕٗ)   يَػبػْ
 ) ُمْقَتَضى اغباِؿ ( أي: صورٌة ـبصوَصٌة. ( ٕٕ٘) 
بْل ِمن حيُث إنَُّو وُبَْكُم على كل   ,َهاال ِمن حيُث ذاتػُ  ,ىذه األحواؿُ  بسبِبوِ معٌت ىذا التعريِف أنَُّو ِعْلٌم يُػْعَرُؼ  اصلُ وح 

َتَكل َم إل  فَػْردٍ 
ُ
ا َتْدُعو اؼب  كبلَمُو ُمْشَتِمبًل على خصوصيٍة ما، ُتَسمَّى ُمْقَتَضى اغباِؿ.  يُورِدَ  فْ أفَػْرٍد منها بأَّنَّ

  
؛ال اغبقيق ,األحواِؿ اليت َترُِد علينا : صبيعِ أي وإضافُة األحواِؿ للفٍظ لبلستغراِؽ الُعْرِف   ىذا األحواَؿ ال َّنايَة ؽبا،  ألفَّ  ي 

ِرُؼ با صبيَع األحواِؿ اليت َمَلَكٌة يَػعْ  لو تْ كانإذا   إال عاِلًما بعلِم اؼبعاين الشخصُ  َعد  فبل يػُ  ْعرِفَػتُػَها،مَ  َيْسَتِحيلُ وَ  َىا،وجودُ  َيْسَتِحيلُ فػَ 
مثبًلفبل ُيَسمَّى عاِلًما بِو. وَخرََج بذِه اإلضافِة أحواُؿ ما ِسَوى  حاَلُْتِ  وأعلينا، وأمَّا إذا كانْت لو َمَلَكٌة يَػْعِرُؼ با حااًلواحًدا َترِدُ 

َكلَّفِ  ، فليَس البحُث عنها من ىذا الِعْلِم كأحواِؿ اؼبوجوداِت واؼبعاين وأفعاؿِ اللْفظِ 
ُ
 أحواؿُ ( خلإ... بقولِِو: ) اليت با. وَخرَجَ  ،اؼب

فالبحُث عنها ِف ِعْلِم البياِف وأحوالِِو ِمن جهِة أنَُّو ؿُبَسٌَّن  ؾبازاً،اللفِظ اليت ليسْت بذه الصفِة كأحوالِِو ِمن جهِة َكْونِِو حقيقًة أو 
 .عنها ِف ِعْلِم البديِع وىكذا فالبحثُ دبَُحس َناٍت، 
 األحواؿِ  ُمْقَتَضَياتِ  ُتَسمَّىالكبلـُ، وَ  عليها) فَػَتْخَتِلُف صورُة الكبلـِ ( أي: الص َوُر اؼبخصوصاُت اليت يُوَرُد  ( ٕٕٙ) 

 .بالفتحِ 
ْقَتِضَيِة ؽَبَا ) مثاُؿ ذلَك قولُُو تَػَعاَل  ( ٕٕٚ) 

ُ
 أُرِيدَ  َشر  أَ  يْدرِ نَ  اَل  انَّ }َوأَ  :) اِلْخِتبَلِؼ األحواِؿ ( أي: الختبلِؼ األحواِؿ اؼب

ـْ )ما قبَل  فإفَّ { ًداشَ رَ  بػ ُهمْ رَ  مْ بِِ  رَادَ أَ  ـْ أَ  ْرضِ اأْلَ ِف  نْ دبَِ   ألفَّ ( الصورةَ  ؛صورٌة ِمن الكبلـِ زُباِلُف صورَة ما بعَدَىا (َأ



 ٕٔ 

 
ٟى  ؿي ةس٦ً  ي  ذل ٩َّة الى  دٕةىل ٝٮلي

ى
  ٍؽرًم٩ى  / }كىأ

ى
ٌّ أ   شى

ي
٨ٍ ثً  ًريؽى أ   ًؾ  ٧ى

ى
  رًٍض اأٍل

ى
  ـٍ أ

ى
٥ٍ رى  ً٭٥ٍ ثً  رىادى أ ؽن  ب ٭ي ٚى ارىمى ٝج٢ى  ة٦ى  إًفَّ { 

ـٍ( و ـً )أ ٙي ٮرةه ٨٦ الالك ىة٣ً   ُتي
ي
ة؛ ألفَّ األ ٬ى جًٍنٌّ ل٧٤ض٭ٮؿً  ٚي٭ة كلى وٮرةى ٦ة ثٕؽى ٢ٍٕي اإلرادًة ٦ى ٚي٭ة  كاثلة٩يحى  ،(228)ًٚ

ـً  جًٍنٌّ ل٤ٕ٧٤ٮ ٢ٍٕي اإلرادًة ٦ى ٟى  ،(229)ًٚ   (230)كالةؿي ادلايع ذلل
ٓي كى  ،اثلة٩يحً  (231)الًي إحل٫ً قجعة٩ى٫ي كدٕةىل ؾ نًٍكجىحي  ٍ٪ ً  ٦ى   (233)ؾ (232)إحل٫ً  الَّشَّ   جىحً كٍ ن

ي
 . (234)كلى األ

ًَصي ٪ٍ يى كى  ـي  عى ٥ٍ٤ً  ىلع (235)٬٪ة الالك ًٕ  /  (237)ًقذًَّح أثٮابو  ؾ (236)٬ؾا ا٣
 
 

                                        
 دبَن ِف األْرِض. اهللُ  هُ رَادَ ُل: َأَشر  أَ إذ األص ؛: ُحِذَؼ الفاعلُ أي ( للمجهوؿِ  ) اأُلوَل فيها ِفْعُل اإلرادِة َمْبٍِت   ( ٕٕٛ) 
 : إبقاُء الفاعِل من غَِت َحْذٍؼ.أي) و ( الصورُة ) الثانيُة فيها ِفْعُل اإلرادِة َمْبٍِت  للمعلوـِ (  ( ٜٕٕ) 
 ( أي: اؼبذكوُر ِمن الصورتَػُْتِ اؼبتخالفتَػُْتِ. لذِلكَ  ي) واغباُؿ الداعِ  ( ٖٕٓ) 
 َِت إليِو سبحانَُو وتعال ِف ( الصورِة.) نسبُة اػب ( ٖٕٔ) 
 ) الثانيِة، وَمْنُع نسبِة الشر  إليِو ( أي: إل اهلِل تعال ( ٕٖٕ) 
 ( الصورةِ  ) ف ( ٖٖٕ) 

على تلَك  وُ العلِم اللفُظ الَعَرِب  ِمن حيُث اشتمالُ  ىذا عَ و ) األول ( ويُػْؤَخُذ ِمن ىذا التعريِف أفَّ موض ( ٖٕٗ) 
ـُ أبو بكٍر عبُد  ُمْقَتَضىاِت اليت با يُطَاِبُق اػبصوصي  بُن عبِد الرضبِن اعبُْرَجاين   القاىرِ اغباِؿ. وأَمَّا َواِضُعُو فقيَل: ىو الشيُخ اإلما

تَػَوَّفَّ 
ُ
البُػَلَغاِء قبَلُو  بعضِ عن  َبذٌ نػُ  ( (، نَػَعْم قد أَثػََّر فيوِ  اإلعجازِ  دالئلِ ) )  ( ( وَ  الببلغةِ  أسرارِ ) ) حيُث َدوََّف كتابَػْيِو  ٔٚٗ سنةَ اؼب

  ،( ( والشعراءِ  الشعرِ ) )  وِ كاعباحِظ ِف إعجاِز القرآِف، وابِن قُػتَػْيَبَة ِف كتابِ 
ُ
ُرزْ ( ( لكْن َل يػَ  ِف كتاِبِو ) ) الكاملِ  دِ بَػرَّ واؼب  ألفْ اصاغبً  بػْ

 . اعبُْرَجاين  يكوَف ِعْلًما إال على يِد عبِد القاىِر 
 : ِف ىذا الكتابِ أي ( ىنا الكبلـُ  رُ صِ حَ نْ يػَ ) وَ  ( ٖٕ٘) 
 ) على ىذا الِعْلِم ( أي: ِعْلِم اؼبعاين  ( ٖٕٙ) 
ْنَحِصُر فيها ألفاظٌ  ,الكبلـَ لفظٌ  ألفَّ  ِو؛ستِة أبواٍب ( ِمن َحْصِر الُكل  ِف أجزائِ  ) ف ( ٖٕٚ) 

ُ
 ةَ ُرورَ ضَ  ،وىو كل ، واألبواُب اؼب

ا  خٌب أو إنشاٌء، فهذا ىو الباُب األوَُّؿ، واػبُب  إمَّاٌء لذلَك الُكل ، ودليُل اغبصِر االستقراُء. وقد يُػَقاُؿ: الكبلـُ ، وِىَي أجزاتراجمُ أَّنَّ
ْسَنَدْيِن  وُمْسَندٍ اَل بُدَّ لو ِمن ُمْسَنٍد 

ُ
 ,اغَبْذُؼ والذ ْكرُ  عليوِ  َيْطَرأُ  امَ ُمتَػَعل َقاِتِِ  وِمنإليِو، وقْد يكوُف ِلُكلٍّ منهما متعلقاٌت، وكل  ِمن اؼب

 .الثالثُ  البابُ وىذا ىو  ,وىذا ىو الباُب الثاين، أو التقدُي والتأخَتُ 
 
وىذا ىو الباُب الرابُع. مث اعبملُة  ,َقْصرٍ ٍر أو بغَِت صْ إمَّا بقَ  -والتػََّعل َق  اإلسنادَ  أَْعٍِت  -الرابُط بَُت اؼبسنَدْيِن واؼبتعل َقُْتِ  مث 

الكبلـُ البليُغ  مثَّ  ،الَفْصُل والَوْصُل، وىذا ىو الباُب اػباِمسُ  ونبا ال، تكوَف الثانيُة معطوفًة على اأُلوَل أو أفْ  اإمَّ فَ  ُأْخَرىبِ  رَِنتْ إْف قُ 
 ىو الباُب الساِدُس.  وىذا ال، إمَّا زائٌد على َأْصِل اؼبراِد لفائدٍة أو



 ٕٕ 

 
 
 

 
 

ل   ابلاب    (632)األوَّ
 

 (632)واإلنشاء   اخلب  
 

ـو  ك   ة ػْبه أك إننةءه  ٚ٭ٮ (240)الك ةؿى ٣ٞةا٫٤ًً  أفٍ  (243)يىًىط   (242)٦ة/  كالْبي  ،(241)إ٦َّ أك  ٚي٫ً  (244)إ٫َّ٩ي وةًدؽه  /يٞي
ةٚىؿى  (245)اكًذبه  لٌّ  ،حم٧ؽه  ٠كى ي٥ه  ٔك ًٞ ةاً ٣ً  ةؿى ٞى حي  أفٍ  ًىط  ال يى  ٦ة/  كاإلننةءي  ،(246)٦ي ٟى  ٫٤ًً ٞى ةًٍٚؿ يىة حم٧ؽي  ،(247)ذل ٥ًٍٝ كى  ،٠كى

ى
 أ

ذي٫ي  (249)ثًىٍؽًؽ الْبً  كاملؿادي ، (248)ًل  ٔى  ةيى  ٞى ًٓ  ٦ُةث ًٝ ًؾث٫ًً  ،(250)ل٤ٮا   (251)كبسى
                                        

 الستَِّة  األبوابِ  من األوَّل   الباب   ( 832) 
 ) اػبُب واإلنشاُء ( أي: َمْبَحثُػُهَما. ( ٜٖٕ) 
 اـٍ تَ  بٍ كَّ َر ) كل  كبلـٍ ( أي: مُ  ( ٕٓٗ) 
كبلميٌَّة: وِىَي تَػَعل ُق َأَحِد الشيئَػُْتِ باآلَخِر باعتباِر   َبةٌ سْ نِ  ،ْسَبَتافِ ُكبلًّ منهما لو نِ   ألفَّ (  ْنَشاءٌ إِ  أو بَػرٌ خَ  مَّا) فهو إِ  ( ٕٔٗ) 

.فَػْهِمِو من الك  بلـِ
 
طابقاِف تارًة ُأْخَرى، تَ طابقاِف وال تػَ تَ ونبا تارًة تػَ  األمِر، : وِىَي ىذا التػََّعل ُق باعتباِر حصولِِو ِف الواقِع ونفسِ خارجيَّةٌ  ونسبةٌ  

 . شاءً إنوإْف َْل تُػْقَصد اؼبطابقُة واَل َعَدُمَها كاَف , أو َعَدُمَها كاَف خبًا اؼبطابقةُ إالَّ أَنَُّو إْف ُقِصَدت 
 ) واػبُب ما ( أي: كبلـٌ. ( ٕٕٗ) 
 بًل قْ : عَ أي(  ح  صِ ) يَ  ( ٖٕٗ) 
 إنَُّو صاِدٌؽ ( أي: ُمْعِلٌم بالشَّْيِء على ما ىو عليِو. :لقائِلوِ يُػَقاَؿ  فْ أ)  ( ٕٗٗ) 
ن تعريِفِهم للخِب بأنَُّو ما اْحَتَمَل ُب مِ وىذا يَػْقرَ  بِو،) أْو ( إنَُّو ) كاِذٌب ( أي: ُمْعِلٌم بالَشْيِء على خبلِؼ ما ىَو  ( ٕ٘ٗ) 

َتَكل ِم، نَػَعْم هَبُوُز أْف يُػرَاَد  اػببِ وبذا التقريِر َظَهَر أفَّ الصدَؽ والَكِذَب اؼبأخوَذْيِن ِف تعريِف  لذاتِِو،الصدَؽ والَكِذَب 
ُ
نبا ِصَفَتا اؼب

 .َدلِيَّةِ البَ  َلىعَ  ِذبُوُ كَ   أو وُ ْدقُ صِ  ْقبًل عَ  لَ مِ تُ بلـُ الذي احْ اػبِب على معٌت أفَّ اػبَب ىو الك ِصَفَتابما ِف تعريِفهم 
 
إنَُّو   :إذا كانَا صادقَػُْتِ، ويُػَقاؿُ  .إنَُّو صاِدؽٌ  :يُػَقاؿُ  َلُهَماائِ قَ  فَّ إِ : غَُت مسافٍر، فَ أي(  يمٌ قِ مُ  َعِلي  وَ  ،مَّدٌ ؿبَُ  رَ َسافػَ ) كَ  ( ٕٙٗ) 

 .كاذبَػُْتِ إذا كانَا   .كاِذبٌ 



 ٕٖ 

ـي  ًذ٫ً لي  ٔؽ ٞى ي٥ه إفٍ  ٚض٤٧حي  ،(252)٦ُةث ًٞ ًلٌّ ٦ي حن  (254)٦٪٭ة املٛ٭ػٮ٦حي  (253)ا٣جكجحي  اك٩خ ٔى ٞى ةثً ُى ة ٦ي ؾ  ل٧ًى
، (255)الةًرًج  ،ٚى١ى  (256)كإالَّ  ٚىًىٍؽؽه ٠ٍ٪ىةفً  (257)َج٤حو  ك٣ًُكي   ًؾبه ـه ٤ٔي٫ً  ،(258)ري ـه  (259)حم١ػٮ يكى  كحم١ػٮ ّمَّ ث٫ًً، كي
ؿي  ا (260)األكَّ ٍك٪ىؽن ٢ً مي ًٔ ً كاملجذؽ (262)، ك٩ةاًًج٫ً (261)إحل٫ً اك٣ٛة ه  أ ْبى ّمَّ ، (263)اذلم لي ػى يكى ا (264)اثلةين كي ٍك٪ىؽن  (265)اك٢ٕٛ٣ً  مي

ً كاملجذؽ ١ٍذىًف  (266)أ ٫ً  (267)ال٧ي ًٔ  . (268)ث٧ؿٚٮ

                                                                                                                                   
 أو كاِذٌب لَِعَدـِ احتمالِِو ؽَبَُما. صاِدؽٌ ) واإلنشاُء َما اَل َيِصح  أْف يُػَقاَؿ لقائِِلِو ذلَك ( أي: إنَُّو  ( ٕٚٗ) 
 .ةِ قَامَ اإلِ  نمِ  ْمرٍ أَ  ْعلُ فِ (  ي  ) كساِفْر يا ؿبمُد، وأَِقْم يا َعلِ  ( ٕٛٗ) 
 َفًة للخِب.) واؼبراُد بصدِؽ اػبِب ( أي: بالصدِؽ الذي يَػَقُع صِ  ( ٜٕٗ) 
 الواقعِ ِف اػبارِج أي: ِف  اغباصلةَ  اػبارجيةَ  اؼبفهومِة منُو الن ْسَبةَ  الكبلميَّةِ  وِ ) مطابقُتُو للواِقِع ( أي: مطابَقُة ِنْسَبتِ  ( ٕٓ٘) 

إال  َخِر،لآل منهما مطابقٌ  كل    ؛ُق بَُت أَْمَرْينِ ألفَّ اؼبطابقَة تَػَتَحقَّ  للكبلميِة؛ُمطَابَػَقُة اػبارجيَِّة  :ونفِس األْمِر، َويَػْلَزـُ منها الَعْكُس أي
وجعَل اػبارجيََّة مطابَقًة بالفتِح لكوَِّنَا األْصَل. ومعٌَت  ,للكبلميَّةِ  اؼبطابقةَ دِة، فلذا َأْسَنَد أفَّ األجدَر َجْعُل األصِل ُمطَابَػًقابفتِح اؼبوحَّ 

 َأَحدِ  قُ هما اختبلفُػُهَما باالعتباِر، فَػتَػَعل  التػََّغايُِر بينَ  ِف  يسائِر الوجوِه، ويكف َما ِمنهُ ىو اؼبوافقُة بينهما من حيُث ذاتػُ  اؼبطابقةِ 
اػبارِج، وتلَك اؼبوافقُة بأْف تكوَف النسبتاِف ثُػُبوتِيَّتَػُْتِ   ِف و و ِمن الكبلـِ غَُت نفِسِو من حيُث حصولُ الشيئَػُْتِ باآلخِر من حيُث فَػْهمُ 

: ؿبمٌد ليس دبسافٍر، وكاَف َْل وَبُْصْل منُو قوِلكَ مٌد، وقد َحَصَل السفُر منُو ِف اػبارِج، أو َسْلِبيَّتَػُْتِ كما ِف كما ِف قوِلَك: سافَر ؿب
 . صورتافِ َسَفٌر ِف الواِقِع، فللصدِؽ 

 ) و ( اؼبراُد ) ِبَكِذِبِو ( أي: َكِذِب اػَبَبِ. ( ٕٔ٘) 
ـُ مطابَقِتِو لُو ( أي: عد ( ٕٕ٘)    ِبيَّةً لْ سَ  واألخرى يَّةً نسبِتِو الكبلميَِّة نسبَتُو اػبارجيََّة بأْف تكوَف إحدانُبَا ثُػُبوتِ  مطابقةِ  ـُ ) َعَد
 ِذبِ فللكَ  الواقعِ  ِف  السفرُ  لوُ  َصلَ حَ  وقد ،دبسافرٍ  ليسَ  ؿبمدٌ  كَ أو قولِ  ِع،الواقِ ِف  َفرٌ سَ  لوُ  ُصلْ وبَْ  وَلْ  ،ؿبمدٌ  رَ افػَ سَ  :كَ كما ِف قولِ 

 .صورتافِ 
 النسبُة ( الكبلميَُّة. كانتإْف   مقيمٌ  ي  ) فجملُة عل ( ٖٕ٘) 
 منها ( وِىَي ثبوُت اإلقامِة للمحكوـِ عليِو وىو علي . ةُ ) اؼبفهوم ( ٕٗ٘) 
 لُو ِف الواِقعِ  اإلقامةُ  َصَلتحَ  َأفْ ( بِ  اػبارجِ  ِف  امَ ) مطابقًة لِ  ( ٕ٘٘) 
بأْف كانت النسبُة الكبلميَُّة لُو غََت ُمطَاِبَقٍة ِلَما ِف اػبارِج  كذلكَ  ُكنْ ( أي: وإْف َْل تَ ) فػ ( الكبلـُ ) ِصْدٌؽ. وإالَّ  ( ٕٙ٘) 

 تَػْثُبت اإلقامُة لُو. َلبأْف 
  َهاألنػَّ  ؛َبِيَّةٍ ) فػ ( الكبلـُ ) َكِذٌب، وِلُكل  صبلٍة ( أي: خَ  ( ٕٚ٘) 

َ
 ِف َنَظِر البُػَلَغاِء. األعظمُ  ْقُصودُ اؼب

َضاِؼ إليِو والص َلِة فهَو قَػْيٌد. غَتُ وما زاَد عليهما  ,رُْكَناِف ( أي: ُجْزآِف تتكوُف اعبملُة منهما ) ( ٕٛ٘) 
ُ
 اؼب

 ) ؿبكوـٌ عليِو ( بالرفِع بََدٌؿ. ( ٜٕ٘) 
 ) وؿبكوـٌ بِو، َوُيَسمَّى األوَُّؿ ( أي: احملكوـُ عليِو. ( ٕٓٙ) 
ـ   ) ُمْسَنًداإليِو كالفاعِل ( للفعلِ  ( ٕٔٙ)   خالٌد العاَلُ وأبوُه. َحَضرَ وأبوُه ِمن قوِلَك:  خالدٌ : أو شبِهِو، كبوَ  التا
 .{الكتابُ  َوُوِضعَ  }الكتاِب ِمن قولِِو تعال  الفاعِل كبوَ  ) ونائِبِو ( أي: نائبِ  ( ٕٕٙ) 



 ٕٗ 

 
 (602)ىلع اخلبِ  الالكم  

 
ة أٍف يسٮفى َج٤حن ٤ٕٚيَّ  الْبي   . (270)حن يَّ اٍق٧ً  أك حن إ٦َّ

 
 
ي
حه  (271)(كلى )ٚةأل ٔٮ ٨و  ؾ (272)إلٚةدًة الؽكًث  مًٮ ٦ى يؽي  كٝؽ ,(275)االػذىةرً  ٦ٓ (274)مىٮصو  (273)زى ًٛ  (276)دي

ًدمَّ  االقذ٧ؿارى  ؽ  ٙو  إذا (278)ثة٣ٞؿاا٨ً  (277)اتلضى ًؿي َى ٠ٞٮًؿ   /  (279)اكفى ا٢ٕٛ٣ي مٌةرعن

                                                                                                                                   
ا، وأخواِتَِ  كافَ ربَت الكاِؼ أظباُء النواسِخ:   ناِفٌع، وَدَخلَ  العلمُ ِمن قوِلَك:  الِعْلمُ : ) واؼببتدُأ الذي لُو َخبَػٌر ( كبوَ  ( ٖٕٙ) 
َطرُ )) ا، كبوَ وإفَّ وأخواِتَِ 

َ
 أِلََرى غزيٌر، واؼبفعوُؿ األوَُّؿ ِلَظنَّ وأخواِِتَا، واؼبفعوُؿ الثاين اؼبطرَ اؼبطُر غزيراً، أو إفَّ  كافَ قوِلَك:   ِمن ((اؼب

 وأخواِِتَا.
 بِو. ( أي: احملكوـُ  الثاين ىمَّ سَ ) َويُ  ( ٕٗٙ) 
ـ  كبوَ  ( ٕ٘ٙ)   األمَُت. َحَضرَ َحَضر ِمن قوِلَك:  :) ُمْسَنًداكالفعِل ( التا
 (ٕٙٙ )

 ) واؼببتدأُ ( الوْصُف. 
ْكَتفِ  ( ٕٚٙ) 

ُ
ْستَػْغٍِت  ي) اؼب

ُ
 اػبِب. عن ( أي: اؼب

ِمن  قادرٍ  َت الكاِؼ خُب اؼببتدِأ، كبوَ رب وَدَخلَ  ،اإلنصاؼِ  ْدرَ قَ  ُخوؾَ أَ  ؼٌ َعارِ أَ عارٍؼ ِمن قوِلَك:  ) دبرفوِعِو ( كبوَ  ( ٕٛٙ) 
َمِة،  َسْعًيا :كبوَ  األْمِر،وآِمَُت، واؼبصدِر النائِب عن فعِل  ىيهاتَ  :اهلُل قاِدٌر، واسِم الفعِل كبوَ  قوِلكَ  تَػَقد 

ُ
ِف اػبَِت، وأخباِر النواسِخ اؼب

 خواِِتَا.وأ ىالثاين ِلَظنَّ وأخواِِتَا، واؼبفعوِؿ الثالِث أِلَرَ  واؼبفعوؿِ 
 

 ) الكالم  على الخبِر ( ( 862) 
 تقسيِمِو إل صبلٍة فعليٍَّة وصبلٍة اظبيٍَّة. على :يأ

 ؽبما باالستقراِء. ثالثَ ال  ,) اظبيًَّة ( ) اػبُب إمَّا أْف يكوَف صبلًة فعليًَّة أو ( صبلةً  ( ٕٓٚ) 
سْ  وِىيَ ) فاأُلوَل ( اعبملُة الفعليَُّة:  ( ٕٔٚ) 

ُ
 َنُد فيها ِفْعبًل.ما كاَف اؼب

ْدُلوِؿ لِِفْعِلَها. ( ٕٕٚ) 
َ
 ) موضوعٌة إلفادِة اغبدوِث ( أي: وقوِع اغَبَدِث اؼب

كراَر بعَد أْف َْل َيُكْن، واَل تَ  اغبصوؿَ اغبدوِث والتََّجد ِد، وأراَد بالتََّجد ِد  إلفادةِ ) ِف زمٍن ( َوزَاَد بعُضهم ىنا فقاَؿ:  ( ٖٕٚ) 
 ِف زمٍن ال يَػْقَتِضي َكْونَُو َلْ َيُكْن حاِصبًل ِف غَتِِه.  حاصبًل التصريَح بكونِِو  ِف ذلَك؛ ألفَّ 

 (ٕٚٗ )
َْل يَػَقُع صلًة أو صفًة لنكرٍة عامٍَّة أو ِف شرٍط، وف  حيثُ  يِف اؼباض َعيػًَّنامُ  إمَّا) ـبصوٍص ( من األزمنِة الثبلثِة:  

ْقًَتِِف 
ُ
َهًما بَُت أْمَرْيِن ِف اؼبضارِع، إذا قُػْلَنا: التنفيِس،  بسُتِ اؼبضارِع اؼب َهًما  إنَّوُ وإمَّا ُمبػْ الثبلثِة ِف  بُتَ ؿُبَْتِمٌل للحاِؿ واالستقباِؿ، أو ُمبػْ

 .صبيَعَهااؼباِضي إذا َوَقَع ِصَلًة أو ِصَفًة لنكرٍة عامٍَّة فإنَُّو وَبَْتِمُلَها 
 



 ٕ٘ 

 
َّ  أكى   َّ إً  (282)ٮاسي ٕى بى    (281)حه ي٤ى جً ٝى  ظى اكى ٔي  (280)ٍت دى رى كى  ة٧ى كي ٛى ؿً ٔى  لى  (284) ٥ي قَّ ٮى ذى حى  (283) ٥ٍ ٭ي ي

 
حه  (285)()كاثلة٩يحي  ٔٮ ٍك٪ىًؽ  مًٮ ؿًَّد ثيجيٮًت ال٧ي ضى ٍك٪ىؽً ل٧ًي يبحه  حنٮى  ،(286)إحل٫ً  ل٧٤ي ًٌ  كٝؽ ،(287)/ الن٧في مي

يؽي  ٨ٍ ؾ ػْب٬ًى  إذا (290)ثة٣ٞؿاا٨ً  (289)االقذ٧ؿارى  (288)دٛي ٢ٍٕه ل٥ٍ يىسي ٓه  حنٮى  (291)ة ًٚ ًٚ ٥ٍ٤ي ٩ة ًٕ  . (292)/ ا٣
                                                                                                                                   

ظبيَِّة فإنػََّها الوْضِع خببلِؼ اعبملِة اال أْصلُ ِج معها إل قرينٍة من حيُث ) مع االختصاِر ( أي: مع عدـِ االحتيا  ( ٕ٘ٚ) 
لكْن داللٌة  ,غداً. نَػَعْم يَُدؿ  اسُم الفاعِل على الزمِن ببل قرينةٍ  أوقائٌم اآلَف أو أَْمِس  خالدٌ : كقوِلكَ تُِفيُد إحداىا بقرينٍة خارجيٍَّة،  

 .ةٌ روبَ صَ  ال يَّةٌ ِتزَامِ الْ 
 الفعليَُّة. اعبملةُ (  يدُ فِ ) وقد تُ  ( ٕٙٚ) 
 واغبصوَؿ َشْيًئا فشيًئاعلى َوْجِو االستمراِر. : التػََّقص يَ أي(  يَّ ) االستمراَر التَجد دِ  ( ٕٚٚ) 
 (ٕٚٛ )  

ُ
 ) القراِئِن ( اليت َتُدؿ  على إفادِة ذلَك. و اـِ قَ ) بػ ( َحَسِب اؼب

 .بالشجاَعةِ  ْفَسوُ نػَ  ِصفُ يَ  ي  َعْنبَِ رِيٍف ( ابِن سَبِيٍم الْ ) إذا كاَف الفعُل مضارًعاكقوِؿ طَ  ( ٜٕٚ) 
 ) وُكلََّما َوَرَدْت ( أي: جاَءْت. ) أ ( َحَضَرت العرُب ُسوَؽ ُعَكاظَ  ( ٕٓٛ) 
ـُ ِف ُمْستَػَهل  ذ كانتْ  ) ُعَكاَظ قبيلٌة ( منهم، وسوُؽ ُعَكاظَ  ( ٕٔٛ)   عشرينَ  ر  مِ تَ سْ تَ وَ  القعدِة، يبَُت لبلَة والطائِف تُػَقا

 .األشعارَ  وفَ دُ اشَ نَ تػَ يػَ وَ  وفَ رُ اخَ فَ تػَ : يػَ أي وفَ ظُ اكَ عَ تػَ يَ يوًماذَبَْتِمُع فيها قبائُل العرِب فػَ 
 ُكلََّما.  جوابُ (  واثُ عَ ) بػَ  ( ٕٕٛ) 
تَػَول َ  ( ٖٕٛ) 

ُ
 عنهم والكبلـِ ِف شأَِّنِم. للبحثِ  ) ِإَلَّ َعرِيَفُهْم ( أي: رئيَسُهم اؼب

وِنَكايًَة ؽبم، فإذا  قوـٍ ِجَنايًَة ِف كل   اغباضريِن لِيَػْنظَُر ىْل أَنَا فيهم أو ال؛ ألفَّ ل وجوهَ  سُ رَّ فَ تػَ : يػَ أي(  مُ سَّ تَػوَ ) يػَ  ( ٕٗٛ) 
ْسَنَد ِفْعبًل مضارِعاً،  حيثُ  مُ َوسَّ تػَ يػَ قولِِو:  ِف والشاىُد  ،بِثَْأرِِىم ِمٍت   فيأخذوا ثوا َعرِيَفُهم لَِيتَػَعرََّفٍِت َوَرَدت القبائُل ذلَك السوَؽ بعَ 

ُ
أَْوَرَد اؼب

 وُ نُ أْ شَ وَ  يفِ رِ العَ  فُ دَ يْ دَ  اهَ لَ م  أَ تَ وَ  وهِ جُ الوُ  سَ ر  فَ أْف تػَ  واؼبعٌت ،على التكرارِ  لفظيٍَّة، وِىَي لفظُة ُكلََّما الدالَّةِ  بقرينةٍ  يَّ وأفاَد االستمراَر التََّجد دِ 
 
ُ
 . اآنً فَ  اآنً  دُ دَّ جَ تَ يػَ وَ  ،عنوُ  يدُ ال وبَِ  الذي ر  مِ تَ سْ اؼب

 
َدر ِسَُت:  نومِ 

ُ
  بِ سَ حِبَ  َتٌ سِ فْ تػَ  وُ نَّ إِ فَ  وُ لَ  ةَ ايَ َّنَِ  ال امَ  إل دٍ ضبَْ  دَ عْ ًدابػَ ضبَْ  اهللَ  دُ مَ وبَْ  وُ نَّ أَ  ؾَ دُ ضبَْ أَ  ْعٌَت مَ ىذا القبيِل قوُؿ اؼب

ُ
 ال اـِ قَ اؼب

 . عِ ضْ الوَ 
ْسَنُد   ما وِىيَ : االظبيَّةُ ( اعبملُة  ) والثانيةُ  ( ٕ٘ٛ) 

ُ
 اظْبًا. فيهاكاَف اؼب

ْسَنِد للُمْسَنِد إليِو ( أي:  ( ٕٙٛ) 
ُ
َجرَِّد ثبوِت اؼب

ُ
 .ي  ذلَك ؾُبَرًَّداعن اغبدوِث والتََّجد ِد واالستمراِر التََّجد دِ  إلفادةِ ) موضوعٌة ؼب

بدوِف َنَظٍر إل حدوِث ذلَك وذَبَد ِدِه  ُيْستَػَفاُد منها ِسَوى ثبوِت اإلضاءِة للشمسِ  فبلمضيَئٌة (  الشمسُ ) كبُو:  ( ٕٚٛ) 
 .واستمرارِهِ 

 ) وقد تُِفيُد ( أي: اعبملُة االظبيَُّة. ( ٕٛٛ) 
ـَ. ( ٜٕٛ)   ) االستمراَر ( أي: الثباَت. والدوا



 ٕٙ 

 
تًًِ إلٚةدةً  (293)ؾ الًْب أٍف يي٤ٍقى  كاألو٢ي  َى ٪ىذ٫ٍي اجل٤٧ىحي  اذلل (295)اليٍس٥ى  (294)املؼة َّ٧ ٌى ة ,(296)دى ٧ى  /ؾ ٝٮجًلىة ٠ى

ى األ٦يي  َضى ذىلكى ٥ى عل٥ًه  ،(297)ظى   (298)أك إلٚةدًة أفَّ ال٧ي
ٍ  ث٫ً  َضى ٍمًف حنٮى / أ٩خى ظى

ى
ّمَّ كى ، (299)تى أ يكى ً  ٚةاؽةى  (300)ٍس٥ي الي  ي ٍٮفي  ،(301)الىْبى ة  ككى ذىلكى ٥ً عل٧ًن ـى  ث٫ً  (202)ال٧ي  الز

ةً   . (303)ا٣ٛةاؽى
                                                                                                                                   

 مقاـِ كماِؿ الذـ  أو اؼبْدحِ  ِف  تْ يقَ ) بػ ( َحَسِب ) القراِئِن ( كأْف سِ  ( ٜٕٓ) 
 أو صبلًة اظبيًَّة. فيها صبلًة فعليًَّة بأْف كاَف اظْبًا مفرًدا اؼبسندُ  نكُ ِف َحي زَِىا ِفْعٌل ( أي: إذا َْل يَ  ) إذا َل َيُكنْ  ( ٜٕٔ) 
إذا كاَف  وأمَّا ,الكبلـِ ِف مقاـِ اؼبدِح قرينٌة َتُدؿ  على إرادِة االستمراِر مع الثبوثِ  فسياؽُ ناِفٌع (  العلمُ ) كبُو:  ( ٕٜٕ) 

ـَ، فإنَُّو يَُدؿ  على ثبوِت نسبِة  خالدٌ صبلًة فعليًَّة فإنػََّها تُِفيُد التجدَد، كبُو: اؼبسنُد فيها  ـُ ُمتَ  القياـِ قا ِد، فالقيا  وُ وحصولُ  ,د دٌ جَ اؼبتجد 
 ، ووصُفُو بِو ثابٌت ُمْسَتِقر .الدٍ ػب

َتَكل مُ  ظُ فَّ لَ تػَ ) واألصُل ِف اػبِب أْف يُػْلَقى ( أي: يػَ  ( ٖٜٕ) 
ُ
 .اًل أوَّ  ُْتِ ضَ رَ ألحِد غَ  بوِ  اؼب

َخاَطبِ  ( ٜٕٗ) 
ُ
 غَتِِه. إفادةُ  يدَ رِ أُ شخٍص، وَ  إل الكبلـَ  وَ جَّ وَ  بأفْ  ال أوْ  كاَف ـُبَاطًَبا  سواءً  وُ تُ ادَ فَ إِ  يدَ رِ ( أي: َمن أُ  ) إلفادِة اؼب

ْخِبِ  إفادةُ ؿبذوٌؼ أي:  لفاعلُ وا ( اؼبخاَطبِ ) اغُبْكَم ( بالنصِب مفعوٌؿ ثاٍف، واؼبفعوُؿ األوُؿ قولُُو: )  ( ٜٕ٘) 
ُ
َخاَطَب  اؼب

ُ
اؼب

 اغُبْكَم.
َتَحق َقُة فأي ,اهَ وعُ قُ اػببيَُّة، واؼبراُد باغبكِم وقوُع النسبِة أْو ال وُ  اعبملةُ  وُ تْ نَ مَّ ضَ ) الذي تَ  ( ٜٕٙ) 

ُ
 اػبارجِ  : النسبُة الواقعُة اؼب

َتَحق َقِة فيِو، وىو اؼبعٌت فيما َسَبقَ 
ُ
 بالنسبِة الكبلميَِّة. أو غَُت اؼب

ِف اػبارِج،  ورَبَقَّقَ  لَ ( فإنػََّنا نَػْقِصُد بِو إفادَة اؼبخاَطِب أفَّ ثبوَت اغبضوِر لؤلمَِت َحصَ  األمَتُ  َحَضرَ ) كما ِف قولِنا:  ( ٜٕٚ) 
ا و أيىذا وقد يُْطَلُق اغبكُم ويُػرَاُد بِو اإليقاُع واالنتزاُع  لظهوِر  ىنااقعٌة أو ليسْت بواقعٍة، وال َيِصح  إرادتُُو : إذعاُف النسبِة وإدراُؾ أَّنَّ

ْخِبِ  دُ أنَُّو ليس َقصْ 
ُ
ظاىٌر على قوِؿ َمن  ىذا. اهَ عَ قػَ وْ أَ  وُ بأنَّ  اَلٌِ عَ  وُ نَّ مطابقٌة للواقِع أو ال، وال أَ  أنػََّهاإفادَة أنَُّو أَْوَقَع النسبَة أي: أَْدَرَؾ  اؼب

أفَّ مدلوَؿ  إل الشريفِ  دِ والسي   ،ي  كِ بْ الس   والتاجِ  ي ،ال اإلذعاُف با، وذىَب األكثُر كاإلماـِ الرَّازِ  ,اػبِب النسبةُ  مدلوؿَ  إفَّ قاَؿ: 
َمةُ لكْن كما قاَؿ  ,أي: اإليقاُع واالنتزاعُ  ,اػبِب إذعاُف النسبةِ   امَ بْل وسيلٌة لِ  ,باإلفادةِ  مقصودٌ على أنَُّو  ليسَ عبُد اغبكيِم:  العبلَّ

مث يَػْنَتِقُل منُو إل ُمتَػَعل ِقِو  ,من اػببِ  واالنتزاعَ  وقوِعَها؛ ألفَّ اؼبخاَطَب يستفيُد اإليقاَع اَل  أوْ  ,ِمن وقوِع النسبةِ  باػببِ  وُ إفادتَ  دَ صَ قَ 
 بِو إفادةَ  اؼبقصودِ  كوفَ   يُػَناِف ال واالنتزاعُ َها، َفَظَهَر أفَّ كوَف اػبِب مدلولُُو اإليقاُع النسبِة أْو ال وقوعُ  وقوعُ الذي ىو اؼبقصوُد، وىو 

 .رْ بػَّ دَ تَ فػَ : اؼبقصودُ  ،بْل هبتمعاِف على أفَّ األوََّؿ وسيلٌة للثاين ,وقوِعَهاالنسبِة أو ال  وقوعِ 
َتَكل مَ  فَّ أَ  ةِ ادَ فَ إِلِ  ) أو ( ٜٕٛ) 

ُ
َتَكل مِ  ( أي: إلفادةِ  بوِ  اَلٌِ عَ  اؼب

ُ
َتَكل مَ  وُ نَّ أَ  بَ اؼبخاطَ  اؼب

ُ
  مِ كْ باغبُ  اَلٌِ عَ  أي: اؼب

َ
أي:  ، اؼبذكورِ ٌَت عْ باؼب

 .انًّ ظَ ًماأو زْ جَ  بوِ  ؽٌ د  صَ مُ 
 ِف  ابِ طَ اػبِ  تاءِ  حِ تْ فَ ( بِ  سِ مْ أَ  تَ رْ ضَ حَ  تَ نْ أَ  :) كبوَ  ( ٜٜٕ) 

َ
 وُ وحصولُ  اغبضورِ  وِىَي ثبوتُ  ةَ بَ سْ النِ  فإفَّ  ،ُْت عَ ضِ وْ اؼب

 وفَ مُ الِ ا عَ نَّ أَ بِ  وُ تُ ادَ فَ إِ  ا الغرضُ مبََّ إِ وَ  ،هِ ورِ ضُ ا حِبُ مً الِ عَ  بِ اؼبخاطَ  فِ وْ كَ لِ  بوِ  ةً ودَ صُ قْ مَ  وفَ كُ تَ  أفْ  ح  صِ فبل يَ  ،اإلخبارِ  قبلَ  ةٌ ومَ لُ عْ مَ  للمخاطبِ 
 . وِ بِ 

 وُ تُ ادَ فَ إِ  َبِ اػبَ بِ  دُ صَ قْ ( الذي يػُ  مُ كْ ى اغبُ مَّ سَ يُ ) وَ  ( ٖٓٓ) 



 ٕٚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                   
 ةَ ادَ فَ إِ  اللفظِ  عِ ضْ وَ  ن شأفِ مِ  فَّ أِلَ  ؛لوُ  اللفظِ  عِ ضْ وَ لِ  وُ تُ ادَ فَ إِ  دَ صَ قْ يػُ  فْ أَ  وِ نِ أْ شَ ن ومِ  ،اللفظِ  وؿُ لُ دْ مَ  وُ نَّ ( أِلَ  َبِ اػبَ  ةَ دَ ائِ ) فَ  ( ٖٔٓ) 

 .اَل  وْ أَ  مُ لَ عْ قد يػُ  وُ نُ وْ كَ   ةً دَ ائِ فَ  وِ تِ يَ مِ سْ ِف تَ  ر  ضُ يَ  بلفَ  ،لوُ  عَ ضِ وُ  امَ 
َتَكل مِ  فُ وْ ى ) كَ مَّ سَ ( يُ  ) وَ  ( ٕٕٓ) 

ُ
 .مِ كْ ( أي: باغبُ  ا بوِ مً الِ عَ  اؼب

  كوفِ   إفادةَ  ـُ زِ لْ تػَ سْ يَ  ِىَي اغبكمُ  اليت تلك الفائدةِ  إفادةَ  فَّ أِلَ  ؛اػببِ  فائدةِ  ـَ زِ ( أي: اَل  الفائدةِ  ـَ ) الزِ  ( ٖٖٓ) 
ُ
 ا بوِ مً الِ عَ  ِبِ خْ اؼب

  لُ فُ غْ يػَ  دْ قَ  فػَ وإالَّ  ،أي: ِف الغالبِ 
ُ
َتَكل مِ  عن كوفِ  بُ اطَ خَ اؼب

ُ
 عاَلٌ  وُ أنَّ  ةُ ادَ فَ إِ  نْ كُ فلم تَ  ،لٌ اىِ أو جَ  اؾ  شَ  وىوَ  ،باغبكمِ  ِبُ ىبُْ ا وَ مً الِ عَ  اؼب

 .مِ كْ اغبُ  سِ فْ نػَ  إلفادةِ  ةً مَ زِ اَل 
 
و ِف قولِ  فِ ز  حَ والتَّ  رِ س  حَ التَّ  منها إظهارُ  ،الكبلـِ  ن سياؽِ مِ  ادُ فَ تػَ سْ تُ  األصلِ  ؼِ بَل ى خِ رَ خْ أُ  اضٍ رَ غْ أِلَ  ى اػببُ قَ لْ ىذا وقد يػُ  

  ألفَّ  ؛وِ مِ زِ أو اَل  باغبكمِ  لئلعبلـِ  سَ يْ لَ  اللفظَ  فَّ إِ فَ  {ىثَ نػْ ا أُ هَ تػُ عْ ضَ وَ  ين  إِ  ب  رَ }: افَ رَ مْ عِ  أةِ عن امر  ةً ايَ كَ تعال حِ 
ُ
  ,بَ اطَ خَ اؼب

َ
 ,َل وْ وىو اؼب

 تْ بَِ خْ أُ ا، فَ رً كَ ذَ  دُ لِ ا تَ هَ نػَّ أَ  رُ د  قَ تػُ و وَ جُ رْ تػَ  ا كانتْ هَ نػَّ ا؛ أِلَ هَ بػ  إل رَ  فِ ز  حَ ا، والتَّ هَ ائِ جَ رَ  ةِ بَ يْ خَ  على رِ س  حَ التَّ  إلظهارِ  ا، بلْ مَ هُ نػْ مِ  بكلٍّ  اَلٌِ عَ 
 .ىثَ نػْ أُ  تْ دَ لَ وَ  اأَّنَّ 

 
 .{ٍت  مِ  مُ ظْ العَ  نَ ىَ وَ  ين  إِ  ب  رَ }ا: يَّ رِ كَ َز  وِ ي  بِ عن نَ   حكايةً اَل عَ تػَ  وِ لِ وْ ِف قػَ  وعِ شُ واػبُ  فِ عْ الضَّ  ا إظهارُ هَ نػْ مِ وَ  

 
 .لُ اطِ البَ  قَ ىَ زَ وَ  ق  اغبَ  اءَ جَ : وِ لِ وْ ِف قػَ  رٍ بِ دْ دبُِ  ةِ اتَ مَ الشَّ وَ  ،لٍ بِ قْ دبُِ  حِ رَ الفَ  ارُ هَ ظْ ومنها إِ  

 
 مِ  وفَ دُ اعِ القَ  يوِ تَ سْ يَ  اَل } :اَل عَ تػَ  وِ كما ِف قولِ   ،العظيمِ  تِ اوُ فَ ن التػَّ مِ  اؼبراتبِ  ُْتَ بػَ ما  َتُ كِ ذْ ا تَ هَ نػْ ومِ  

ُ
 فَّ إِ فَ  خل،إ {ُتَ نِ مِ ؤْ ن اؼب

  بأفَّ  وعاؼبوفَ  ،االستواءِ  ـُ دَ وىو عَ  ،باغبكمِ  وفَ مُ الِ عَ  وُ وأصحابَ  ِبَّ النَ  فَّ أِلَ  ؛وِ والزمِ  باغبكمِ  لئلعبلـِ  سَ يْ لَ  اللفظَ 
َ
 مْ هِ مِ لْ عِ بِ  اَلٌِ  عَ َل وْ اؼب

 .وِ تِ بَ تػَ رْ مَ  عن إحطاطِ  وُ نفسَ  عَ فَ رْ يػَ وَ  ,دُ القاعِ  دَ اعَ بَ تَ يػَ  أفْ  ألجلِ  يمِ ظِ العَ  تِ من التفاوُ  ُْتِ تػَ بَ تػْ الر   ا بُتَ مَ  َتِ كِ ذْ تَ بل لِ  ,ذلك



 ٕٛ 

 
 

ْضم ب  
 
ِ  أ  (363)اخل ب 

 
ًقً إٚةدةى  ظيري  ٍؼًْبً ًِبىْبى ًت اكفى ٝىٍىؽي ال٧ي َى ذى  (307)أفٍ  (306)يىجٍجىًؼ  (305) املؼة ٍٞ ٝىٍؽًر  ًَصى حى ـً ىلع  ٨٦ً الالك

حً  رنا (308)الةصى ؾى ٮً  ظى ٍ٘ تي  ٚإفٍ  ،(309)٨٦ً ال٤َّ َى ةًلى  (310)اكفى املؼة ٨ً٬ٍ  ػى ٣ٍقى  (311)٨٦ً اليٍس٥ً  اذل 
ى
ى  أ  (312)إحل٫ً الىْبى

ىؿَّدنا ـه  ،(313)٨ٔ اتلأكيؽً مي ٮؾى ٝىةًد ػي
ى
ىد دنا (315)اكفي  كإفٍ ، (314)حنٮى / أ رتى ًؿٚى  (317)ةًلةن َى  (316)ٚي٫ً  ٦ي ٍٕ ٨ى  (318)ذ٫ً ل٧ًى كي  (319)ظى

 (320)قي ٍٮ٠ًيؽي دى 

                                        

 
 الخبرِ  ب  ر  ض  أ   ( 303) 

  حالةُ  حيثُ  من وُ امُ سَ قْ أَ  أى
ُ
َتَكل مِ  إلقاءِ  ةُ يَّ فِ يْ كَ َو  ،اػببُ  ى إليوِ قَ لْ الذي يػُ  بِ اطَ خَ اؼب

ُ
 .لوُ  اػببَ  اؼب

  دُ صْ قَ  كافَ   ) حيثُ  ( ٖ٘ٓ) 
ُ
  إفادةَ  هِ بَِ خِبَ  ِبِ خْ اؼب

ُ
 .عنوُ  واإلظهارَ  احَ صَ فْ واإلِ  ،ُْتِ ألصليػَّ ا ُْتِ الغرضَ  دَ حَ و أَ تَ ادَ فَ ( أي: إِ  بِ اطَ خَ اؼب

 .عليوِ  بُ ( أي: هبَِ  يغِ بَ نْ ) يػَ  ( ٖٙٓ) 
 .بأفْ  اهَ بػُ اسِ نَ يػُ ما  يوِ طِ عْ يػُ وَ  ،وُ حالتَ  صُ خ  شَ يُ فػَ  ،مع اؼبريضِ  كالطبيبِ   بِ مع اؼبخاطَ  وفَ كُ ( يَ  ) أفْ  ( ٖٚٓ) 
 (ٖٓٛ )

 ا عنها.صً اقِ وال نَ  ,عنها ادً ائِ زَ ال  وُ تُ ادَ فَ إِ  بوِ  لُ صُ ما ربَْ  رِ دْ ( أي: قَ  اغباجةِ  رِ دْ على قَ  من الكبلـِ  رَ صِ تَ قْ ) يػَ  
 ،وِ غْ  على اللَّ بًل مِ تَ شْ مُ  زائًداعنها كافَ  كافَ ضاً، وإذا  ا ؿبَْ وً غْ  كاف لَ أصبًل  يدٍ فِ مُ  غَتَ  إذا كافَ  وُ نَّ إِ ( فَ  وِ غْ ا من اللَّ رً ذَ ) حَ  ( ٜٖٓ) 

 .وِ غْ اللَّ  مِ كْ ِف حُ  وذلكَ  ،والبيافُ  الذي ىو اإلفصاحُ  ضِ رَ بالغَ  بلًّ ا عنها كاف ـبُِ صً اقِ وإذا كاف نَ  ،ثٌ بَ وىو عَ 
  رِ دْ على القَ  ارُ صَ تِ االقْ  بَ جَ وَ  ) فػ ( حُتَ  ( ٖٓٔ) 

ُ
  كافَ   ) إفْ  اجِ تَ حْ اؼب

ُ
 (  بُ اطَ خَ اؼب

ُ
 .الكبلـُ  إليوِ  ىقَ لْ اؼب

 و  لُ ا. ومعٌت خُ هَ وعُ قُ ال وُ  وْ أَ  ,النسبةِ  وقوعُ  باغبكمِ  واؼبرادُ  ،آلخرِ على ا َبِ اػبَ  فَِ رَ طَ  ( بأحدِ  مِ كْ من اغبُ  نِ ىْ الذ   اِلَ ) خَ  ( ٖٔٔ) 
  ،ةٍ عَ اقِ وَ بِ  أو ليستْ  ةٌ عَ اقِ وَ  النسبةَ  تلكَ  أفَّ  إدراؾُ ىو  فيوِ  وُ ولُ صُ وحُ  ، فيوِ حاصبًل  ال يكوفَ  أفْ  عنوُ  الذىنِ 

ُ
 ى بالعلمِ مَّ سَ وىو اؼب

 . ا بوِ مً الِ عَ  يكوفَ ال  بأفْ  ،باغبكمِ  واإلذعافِ  خالًياعن العلمِ  معٌت العبارةِ  يكوفُ ف ،وباإلذعافِ  واالنتزاعِ  وباإليقاعِ  وبالتصديقِ 
َتَكل مُ قَ لْ ( أي: أَ  رَ بػَ اػبَ  ى إليوِ قَ لْ ) أَ  ( ٕٖٔ) 

ُ
 .اػببَ  إليوِ  ى اؼب

إل  ةَ اجَ فبل حَ  ،دٍ ك  َؤ  مُ بَل بِ  اغبكمُ  منوُ  نُ كَّ مَ تَ يػَ  اِلَ اػبَ  نَ ىْ الذ   فَّ أِلَ  ؛اغبكمِ  اتِ دَ ك  َؤ ( أي: عن مُ  ا عن التأكيدِ دً رَّ ) ؾبَُ  ( ٖٖٔ) 
 .يدِ كِ أْ التَّ 

  يُػَقاُؿ: إذا كافَ  وُ نَّ إِ ( فَ  ـٌ ادِ قَ  وؾَ خُ : أَ وَ ) كبَْ  ( ٖٗٔ) 
ُ
 هِ غَتِ  وـِ دُ قُ رًالِ ضِ حْ تَ سْ مُ  كافَ   سواءٌ  ,أخيوِ  وـِ دُ قُ من  الذىنِ  اِلَ خَ  بُ اطَ خَ اؼب

 أـ ال. 
: ، كبوَ و  لُ مع اػبُ  ا جائزةٌ هَ نػَّ إِ فَ  ،ي  وِ واؼبعنَ  ي  اللفظ كالتأكيدِ   ،ُْتِ الطرفػَ  عن مؤكداتِ  ااحًتازً  مِ كْ اغبُ  دبؤكداتِ  التأكيدَ  تُ رْ سَّ فَ وَ 

 .رْ بػَّ دَ تَ ، فػَ مْ هُ ل  كُ   ـُ وْ القَ  وجاءَ  ،سٌ الِ جَ  وُ سُ فْ نػَ  رٌ كْ بَ وَ  ،قائمٌ  خالدٌ  خالدٌ 
  كافَ   فْ إِ ) وَ  ( ٖ٘ٔ) 

ُ
 .بُ اطَ خَ ( أي: اؼب



 ٕٜ 

 
ـه  أػةؾى / إفَّ  حنٮى   ا (322)اكفى  كإفٍ ، (321)ٝةًد ٪١ًٍؿن ي  ٦ي تى  (323)لى قي  كىصى ؽو  (324)دىٍٮ٠ًيؽي ك  ؤى ي٨ًٍ أك  أك (325)ث٧ًي ؽى ك  ؤى مي

ى  ٍكرثى
ى
تى  (326)أ كى ـه  إفَّ حنٮى /  ،(327)درصًح اإل٩ًٍسةرً  ظى ـه ٣ى  إ٫َّ٩ًي /  أك ،(328)أػةؾى ٝةًد ةدً ٣ى  ٫َّ٩ي إً  اللًَّ أك كى  ،(329)ٞةد  . (330)ـه ٞى

ي٤يٮ قً  ثة٣جكجحً  ٚةلْبي   ٍْضيبو  زلزحي  (332)ةًلً ٤ٔي٫ً ٧ى ذً كامٍ  اتلٮكيؽً  ٨٦ً (331)ًل
ى
ة (333)أ ٧ى يٍخى  ٠ى

ى
 ،(334)رىأ

ّمَّ الَضَّ  يكى ؿي بي كي اًئيًّة (335)األكَّ   (339)، كاثلة٣ري (338)٤ىجًيًّةَى  (337)، كاثلةين(336)اثًٍذؽى
                                                                                                                                   

ا نِبَ رِ و  صَ تَ  دَ عْ بػَ  - واحملموؿِ  اؼبوضوعِ  - ُْتِ الطرفػَ  بُتَ  ِف النسبةِ  دَ دَّ رَ تػَ  وُ دبعٌت أنَّ  ،( أي: ِف اغبكمِ  ا فيوِ دً د  رَ تػَ ) مُ  ( ٖٙٔ) 
 ؟أـ ال الواقعِ ِف  تْ قَ قَّ ربََ  النسبةُ  كَ لْ تِ  ىلْ  ،وِ نِ ىْ ا ِف ذِ نِبَ ورِ ضُ حُ وَ 

  اغباؿِ  افِ سَ لِ ا ( أي: بِ بً الِ ) طَ  ( ٖٚٔ) 
َ
 .اؿِ قَ أو اؼب

 .اهَ وعِ قُ وُ ال  أو ةِ بَ سْ الن   وعِ قُ وُ بِ  والتصديقِ   العلمِ ٌَت عْ دبَِ  مَ كْ ( أي: اغبُ  وِ تِ فَ رِ عْ مَ ) لِ  ( ٖٛٔ) 
 .الببلغةِ  ( ِف بابِ  نَ سُ ) حَ  ( ٜٖٔ) 
 ,بِ اؼبخاطَ  من ذىنِ  نَ كَّ مَ تَ يَ لِ  ؛للحكمِ  ةً يَ وِ قْ تػَ  التوكيدِ  من أدواتِ  واحدةٍ  ا بأداةٍ نً ًتَِ قْ مُ  اػببِ  اءُ قَ لْ ( أي: إِ  هُ يدُ كِ ْو ) تػَ  ( ٕٖٓ) 

 .مِ كْ اغبُ  ذلكَ  خبلؼَ  هِ رِ هْ ظَ  وراءَ  حَ رَ طْ يَ وَ 
 ليستْ  أو ىل ِىَي واقعةٌ  ،إل أخيوِ  القدوـِ  نسبةِ ا ِف دً د  رَ تػَ مُ  بُ اؼبخاطَ  يُػَقاُؿ: إذا كافَ  وُ نَّ إِ ( فَ  ـٌ ادِ قَ  أخاؾَ  : إفَّ ) كبوَ  ( ٕٖٔ) 

ِف  دْ ك  َؤ ن َل يػُ مَ  كحاؿِ   ،عن الببلغةِ  ؿِ ز  نػَ التػَّ  ةِ جَ رَ ِف دَ  وفُ كُ ال يَ  - ىذهِ  واغبالةُ  - دْ ك  َؤ َل يػُ  نْ مَ  فَّ أِلَ  ( نَ سُ حَ ) : اؿَ ا قَ مبََّ إِ وَ  ؟ةٍ عَ اقِ وَ بِ 
 .الببلغةِ  ى ِف بابِ اعَ رَ يػُ  ما وُ اتَ ا قد فَ مَ هُ نػْ مِ  كل    كافَ   وإفْ  ,أنزؿُ  نكارِ ِف اإلِ  ن َل يؤكدْ مَ  اؿُ حَ ، بل اإلنكارِ 

 .( اؼبخاطبُ  كافَ   وإفْ )  ( ٕٕٖ) 
 .وُ خبلفَ ا دً قِ تَ عْ مُ  النسبةِ  من وقوعِ  هُ إلقاؤُ  ادُ رَ الذي يػُ  مِ كْ ( أي: للحُ  رًالوُ كِ نْ ) مُ  ( ٖٕٖ) 
  اػببِ  يدُ كِ ْو ( أي: تػَ  هُ يدُ كِ ْو تػَ  بَ جَ ) وَ  ( ٕٖٗ) 

ُ
 .ى لوُ قَ لْ اؼب

 .( واحدٍ  دٍ ك  َؤ ) دبُِ  ( ٕٖ٘) 
 .ن ذلكَ ( مِ  رَ ثػَ كْ أو أَ  نِ يْ دَ ك  َؤ ) أو ( بػ ) مُ  ( ٕٖٙ) 
 تأكيدافِ  الواحدِ  لئلنكارِ  بُ لَ طْ يُ فقد  ،داً دَ ال عَ  ,افً عْ ضَ وَ  ةً وَّ قػُ  وِ تِ اوُ فَ ( أي: تػَ  اإلنكارِ  ةِ جَ رَ ) دَ  رَ دْ أي: قَ  ( بَ سَ ) حَ ( ٕٖٚ) 

 .ا أي: الثبلثِ ِتَِ وَّ قُ لِ  ةٌ عَ بػَ رْ أَ  ا، وللثبلثِ مَ ِتِِ وَّ قُ  لِ مثبًل  ثبلثةٌ  نِ يْ ارَ كَ نْ ئْلِ لِ وَ  ،وِ تِ وَّ قُ  لِ مثبًل 
 (ٖٕٛ )

 .فَّ وىو إِ  ،دٍ احِ وَ  يدٍ كِ أْ على تَ  لٌ مِ تَ شْ مُ  رُ بػَ ( فهذا اػبَ  ـٌ ادِ قَ  اؾَ خَ أَ  فَّ إِ  :) كبوَ  
 .ـُ البلَّ وَ  نبا إفَّ  ،نِ يْ على تأكيدَ  لٌ مِ تَ شْ ( وىذا مُ  ـٌ ادِ قَ لَ  وُ نَّ ) أو إِ  ( ٜٕٖ) 
 (ٖٖٓ )

 .والبلـُ  وإفَّ  مُ سَ وِىَي القَ  ،اتٍ يدَ كِ أْ تَ  على ثبلثةِ  لٌ مِ تَ شْ ( وىذا مُ  ـٌ ادِ قَ لَ  وُ نَّ إِ  اهللِ ) أو وَ  
وا ِف بُ ذَّ كَ   ذْ إِ  السبلـُ  ى عليوِ يسَ عِ  لِ سُ رُ  عن ةً ايَ كَ تعال حِ  وُ ولُ ا قَ ِتَِ وَّ قُ لِ  اتٍ ارَ كَ نْ إِ  ثِ بَل ثَ لِ  اتٍ يدَ كِ أْ تَ  ةِ عَ بػَ رْ على أَ  لَ مَ تَ ا اشْ فبَّ وَ  

 
َ
 : اتٍ يدَ كِ أْ تَ  أربعةِ على  لٌ مِ تَ شْ مُ  وُ فإنَّ  ،{وفَ لُ سَ رْ مُ لَ  مْ كُ يْ لَ ا إِ نَّ إِ  مُ لَ عْ يػَ  انَ بػ  رَ }: الثانيةِ  ةِ رَّ اؼب

 ، يمِ لِ ا العَ نَ بػ  رَ ا أو بِ نَ بػ  رَ  مِ لْ عِ بِ  مُ سِ قْ نػُ  ةِ وَّ قػُ ِف  وُ نَّ أِلَ وَ  ،وُ اللَّ  دَ هِ شَ كَ   ،مِ سَ ى القَ رَ ؾبَْ  ارٍ جَ  وُ نَّ إِ فَ  ،مُ لَ عْ ا يػَ نَ بػ  رَ  وَ ىُ وَ  مُ سَ القَ  ؿُ وَّ األَ 
  ةِ غَ الَ بَ مُ لِ  ةُ االظبيَّ  واعبملةُ  والبلـُ  ِىَي: إفَّ  ةُ يَ الباقِ  ةُ ثَ بَل والثَّ 

ُ
ا مَ وَ  انَ لُ ثػْ مِ  رٌ شَ  بَ الَّ إِ  مْ تُ نػْ أَ  امَ } وا:الُ قَ  حيثُ  ،ِف اإلنكارِ  ُتَ بِ اطَ خَ اؼب

 {.وفَ بُ ذِ كْ  تَ الَّ إِ  مْ تُ نػْ أَ  فْ إِ  ْيءٍ شَ  نْ مِ  نُ ضبَْ الرَّ  ؿَ زَ نػْ أَ 



 ٖٓ 

 
ةًريًّة  . (340)إ٩ًٍسى
فَّ ، (343)فَّ إث (342)كيؽي ٮاتل (341)كيسٮفي 

ى
ـً االثذؽاءً (344)كأ ٍظؿيًؼ اتلَّجًٍجي٫ً  ،(345)، كال

ى
٥ً  ،(346)كأ كى ٞى ، (347)كا٣

 ً ٩يٮنى يَّحً الَّش ةكأ٦َّ ، (351)، كٝؽٍ (350)كاتل١ًٍَّؿيؿً ، (349)، كالؿكًؼ الـااؽةً (348)اتلٮكيؽً  كى ًَ(352) . 
                                                                                                                                   

 هِ دِ ر  ( أي: ذبََ  هِ و  لُ ػبُِ  بالنسبةِ  رُ بػَ اػبَ ) فَ  ( ٖٖٔ) 
 ( أي: على التوكيدِ  عليوِ  وِ الِ مَ تِ اشْ وَ  يدِ كِ ْو ) من التػَّ  ( ٕٖٖ) 
 اـٍ سَ قْ أَ وَ  اؼٍ نَ صْ ( أي: أَ  بٍ رُ ضْ أَ  ) ثبلثةُ  ( ٖٖٖ) 
 .ـَ دَّ قَ تػَ  فيما ( تَ يْ أَ ) كما رَ  ( ٖٖٗ) 
 .عن اغبكمِ  الذىنِ  و  لُ خُ  عندَ  دٍ ك  َؤ عن مُ  اػببِ  و  لُ خُ  وَ ىُ ( وَ  ؿُ األوَّ  بُ رْ ى الضَّ مَّ سَ يُ ) وَ  ( ٖٖ٘) 
 (ٖٖٙ )

وال  بٍ لَ طَ بِ  وؽٍ بُ سْ مَ  غَتَ  اػببِ  أو لكوفِ  ،االبتداءِ ِف  ىو الواقعَ  بوِ  بِ اؼبخاطَ  ا لكوفِ يًّ ائِ دَ تِ ا ابْ بً رْ ا ( أي: ضَ يًّ ائِ دَ تِ ) ابْ  
 .ارٍ كَ نْ إِ 

 (ٖٖٚ )
 .مِ كْ لحُ لِ  بِ لَ والطَّ  دِ د  رَ التػَّ  ا عندَ انً سَ حْ تِ اسْ  دٍ احِ وَ  دٍ ك  َؤ دبُِ  اػببِ  ( وىو اقًتافُ  ) الثاين ى الضربُ مَّ سَ ) و ( يُ  

 .ا بالطلبِ وقً بُ سْ مَ  اػببِ  أو لكوفِ  لوُ ا بً الِ طَ  بوِ  اؼبخاطبِ  ا لكوفِ يًّ بِ لَ ا طَ بً رْ ا ( أي: ضَ يًّ بِ لَ ) طَ  ( ٖٖٛ) 
 (ٖٖٜ )

 .اإلنكارِ  ا عندَ وبً جُ وُ  رَ ثػَ كْ أَ فَ  دٍ ك  َؤ دبُِ  اػببِ  (، وىو اقًتافُ  ) الثالثُ  ى الضربُ مَّ سَ ) و ( يُ  
ِف  فالتسميةُ  ,ا باإلنكارِ وقً بُ سْ مَ  ىذا اػببِ  أو لكوفِ  ارً كِ نْ مُ  بوِ  اؼبخاطبِ  ا لكوفِ يًّ ارِ كَ نْ ا إِ بً رْ ا ( أي: ضَ يًّ ارِ كَ نْ ) إِ  ( ٖٓٗ) 

 .اػببِ  أو غباؿِ  بِ اؼبخاطَ  غباؿِ  بالنظرِ  الثبلثةِ  بِ رُ ضْ األَ 
 (ٖٗٔ )

 .لُ صُ وبَْ : أي ( فُ ) ويكو  
 .للحكمِ : أي ( ) التوكيدُ  ( ٕٖٗ) 
 (ٖٖٗ )

 .اؽبمزةِ  رِ سْ كَ ( بِ  فَّ ) إِ  كثَتةٍ   ) بػ ( أدواتٍ  
  ا ليستْ هَ : إنػَّ األكثروفَ  وقاؿَ  ،ـٍ اشَ ىِ  ابنُ  إليوِ  بَ ىَ ذَ  على ما اؽبمزةِ  حِ تْ فَ ( بِ  فَّ أَ ) وَ  ( ٖٗٗ) 

ُ
ا ِف ىَ دَ عْ ما بػَ  فَّ أِلَ  ؛اتِ دَ ك  َؤ من اؼب

  مِ كْ حُ 
ُ
 .دِ رَ فْ اؼب

 :الشاعرِ  ؿُ وْ ا قػَ اؽبَُ ثَ مِ 
 
 .دُ ولَ ا يُ نً يػْ بػَ  فَّ أَ  وْ لَ  يمِ أَ وْ تػَ  وَ ىُ    دُ هَ عْ ا أَ مَ  وُ نَّ إِ فَ  اؽُ رَ الفِ  امَّ أَ 

 
 .السابقِ  اؼبثاؿِ كما ِف   اؼبكسورةُ  وإفَّ  ،ةِ االظبيَّ  باعبملةِ  فُ ًتَِ قْ تػَ ( وَ  اءِ دَ تِ االبْ  ـِ اَل ) وَ  ( ٖ٘ٗ) 
 (ٖٗٙ )

 : الشاعرِ  ؿِ وْ قَ ا كَ مَ فيهِ  ،اؽبمزةِ  حِ تْ فَ  بِ اَل أَ ا وَ مَ : أَ ( كبوَ  يوِ بِ نْ التػَّ  ؼِ رُ حْ أَ ) وَ  
 

  يلِ بِ ِف سَ  اَل أَ  
َ
ـٌ دَ قْ إِ وَ  اؼٌ فَ عَ    لُ اعِ ا فَ نَ ا أَ مَ  دِ جْ اؼب  .لُ ائِ نَ وَ  ـٌ زْ حَ وَ  ا

 



 ٖٔ 

 ىلع اإلنشاءِ  الالكم  
 

ة (353) اإلننةءي  ٤ىًبي  أك ًبٌّ ٤ى َى  إ٦َّ َى ٤ىًب  (354)ٗيي  َُّ ى  (355)٦ة ، ٚة٣ ٤يٮبن ٦ى  (356)ٍكذىٍؽيًع ي ٍٝخى  ٗيى  (357)ةٍُ ظةو٢و كى
٤ىًت  ُى ٤ىًب   ،(358)ا٣ َُّ يى ا٣ ٟى  ٦ة ٗك ً ؿي  ،(359)٣حفى ٠ؾل ٮفي  (360)كاألكَّ ـً ، ، كاجلٍَّهً أميةءى / األٍمؿً ِب٧كًح  يىسي  ،كاالقذٛ٭ة
 . (361)كاجلؽاءً  ،كاتل٧َّىن  

                                                                                                                                   
 (ٖٗٚ )

 .اؼٍ خِبَ  سَ يْ لَ  قَّ اغبَ  فَّ إِ  يرِ مْ عَ : لَ كَ وكقولِ  ،السابقِ  اؼبثاؿِ ( كَ  مِ سَ القَ ) وَ  
 (ٖٗٛ )

  {ينَ رِ اكِ الشَّ  نَ مِ  نَّ ونَ كُ نَ لَ  هِ ذِ ىَ  نْ ا مِ نَ تػَ يْ قبَْ أَ  نْ ئِ لَ }: اَل عَ تػَ  وِ قولِ  كبوَ  ،ةِ واػبفيفَ  ةِ يلَ قِ ( الثَّ  التوكيدِ  وينَِ نُ ) وَ  
 : الشاعرِ  ِف قوؿِ  الزائدةِ  ( كالباءِ  ةِ دَ ائِ الزَّ  وؼِ رُ اغبُ ) وَ  ( ٜٖٗ) 
 
 .يبِ الش  وَ  افِ بَّ ِف الش   مُ لْ اغبِ  دُ جَ وْ يػُ  دْ قَ     ةٍ عَ انِ دبَِ  مٍ لْ حِ  نْ عَ  ةُ اثَ دَ اغبَ  امَ فَ 

 
 : الشاعرِ  وقوؿِ  ،{ااشً عَ مَ  ارَ هَ ا النػَّ نَ لْ عَ جَ وَ ااسً بَ لِ  لَ يْ ا اللَّ نَ لْ عَ جَ وَ  ااتً بَ سُ  مْ كُ مَ وْ نػَ  انَ لْ عَ جَ وَ } :اَل عَ تػَ  وِ قولِ  ( كبوَ  التكريرِ ) وَ  ( ٖٓ٘) 
 
 ر  سَ نُ  ـٌ وْ يػَ وَ  اءُ سَ نُ  ـٌ وْ يػَ وَ    ا نَ يػْ لَ عَ  ـٌ وْ يػَ ا وَ نَ لَ  ـٌ وْ يػَ فػَ 
 
 .قٌ لَ خَ  هُ اؤُ دَ رِ ، وَ ىَت الفَ  الشرؼَ  ؾُ رِ دْ يُ  دْ : قَ كَ لِ وْ قػَ  وَ ( كبَْ  دْ قَ ) وَ  ( ٖٔ٘) 
 (ٖٕ٘ )

من  دُ فِهَي آكَ  ،اعبملةِ  ةُ يَّ اظبِْ  دِ يكِ ْو التػَّ  اتِ وَ دَ أَ  نْ ا ومِ ذَ ، ىَ خلْ إِ ... اؽُ رَ ا الفِ مَّ ا: أَ قً ابِ سَ  رِ الشاعِ  ؿِ وْ قَ ( كَ  ةِ يَّ طِ رْ ا الشَّ مَّ أَ ) وَ  
 . رَ ضَ حَ  َتُ مِ : األَ كبوَ  ي  اؼبعنو  الفاعلِ  يُ دِ قْ ومنها تػَ  ،ةِ يَّ لِ عْ الفِ  ةِ لَ مْ باعبُ  ابِ طَ اػبِ 

 . مٌ ائِ قَ  دٌ الِ ا خَ مبََّ : إِ كبوَ  ،( امبََّ إِ ) منها وَ 
 . مُ ائِ القَ  وَ ىُ  دٌ يْ : زَ كبوَ  ،الفصلِ  ا ضمَتُ هَ نػْ مِ وَ 

 
 اإلنشاءِ ى ل  ع   م  ال  الك  
 
 .ي  اؼبوضوُع للكبلـِ اإلنشائ ( أي: اللفظُ  ) اإلنشاءُ  ( ٖٖ٘) 
 ( ال ثالَث ؽَبَُما. أو غَُت طلبٍّ  ) إمَّا طََلِب   ( ٖٗ٘) 
 ما ( أي: كبلـٌ داؿ  على طََلٍب. ) فالطلب   ( ٖ٘٘) 
 (ٖ٘ٙ )

 وَيْستَػْلِزـُ. ي( أي: يَػْقَتضِ  ي) َيْسَتْدعِ  
بْل ىَو ؿُبَاٌؿ  ,أْف يكوَف مطلوبٌ  بدوفِ  قُ قَّ حَ تَ وبًا ( بالضرورِة؛ ألفَّ الطلَب نسبٌة بَُت الطالِب واؼبطلوِب، فبل يػَ ) َمْطلُ ( ٖٚ٘) 
 عنَد العقِل.



 ٖٕ 

ة   ٢ًٍٕ  ٚ٭ٮ (262)(األٍمؿي )أ٦َّ ٤ىتي ا٣ٛ ى  (363)َى ي  ،(364)كىٍص٫ً االقذٕلءً  ىلعى ٓي  (365)كلى ٍربى
ى
ٖو  أ  /  (366)ًويى

٢ٍٕي  ؾً  /حنٮى  (367)األٍمؿً  ًٚ ةو  ةبى ذى ١ً ا٣ٍ  }ػي ٮَّ ٞي  {، (368)ثً
 

ـً  كاملٌةرعي  ٍٜ حنٮى  (369)املٞؿكفي ثةللَّ ًٛ حو ذيك قى  }حًلي٪ٍ ًذ٫ً ٨٦ً قى  ٕى ٢ً األٍمؿً  كاق٥ي ، (370){ٕى ٍٕ َّ  حنٮى  ،(371)ًٚ ىلع  / حى
ينة ؾ اليً  حنٮ. كاملىؽري اجلةاًتي ٨ٔ ٢ًٕٚ األٍمًؿ، (372)ا٣ٛلًح  ٍٕ  . (373)/ قى

                                                                                                                                   
 (ٖ٘ٛ )

وقَت الطلِب ِف اعتقاِد  حاصلٍ ا، أي: ِمن َوْصِفِو أنَُّو غَُت ) غََت حاصٍل وقَت الطلِب ( بالنصِب صفًة ِلَمْطُلوبً  
تَ 
ُ
َتَكل ِم حِبُُصولِِو؛ ألفَّ اغباصَل ال يَِليُق طلُبُو، ألفَّ  وقتَ  ا حاصبًل فيِو ما إذا طََلَب شيئً  لُ خُ دْ يَ َكل ِم بالضرورِة، فػَ اؼب

ُ
الطلِب لعدـِ ِعْلِم اؼب

ْستَػْقَببَلِت. يَػتَػَعلَّقُ اإلنشاَء 
ُ
 باؼب

 (ٖٜ٘ )
 .الطلبِ ا غََت حاصٍل وقَت َمْطُلوبً  يْدعِ ال َيْستَ  لَْيَس كذلَك ( أي: َما َما ) وغََت الطلب   

 .) واألوَُّؿ ( أي: اإلنشاُء الطلب   ( ٖٓٙ) 
 (ٖٙٔ )

 لَ عَ جَ وَ  ،يَ ما َيْشَمُل الًتج   بالتمٍت   واؼبرادُ والنداِء (،  ) يكوُف خبمسِة أشياَء: األمِر والنػَّْهِي واالستفهاـِ والتمٍت   
 .ساً ادِ ا سَ مً سْ قِ  يَ م الًتج  هُ ضُ عْ بػَ 

 .ي  ا األمُر ( أي: اللفظ) أمَّ  ( ٕٕٙ) 
 ) فهَو طََلُب الفعِل ( أي: بالقوِؿ اؼبخصوِص. ( ٖٖٙ) 
، بأْف يَػعُ  جهةِ أي: حاَؿ َكْونِِو على  ,) على َوْجِو االستعبلِء ( ِف ؿَبَل  نصِب حاٍؿ من الفعلِ ( ٖٗٙ)  ا عاليً  وُ سَ فْ نػَ  دَّ الُعُلو 

ال على َوْجِو التواُضِع وااللبفاِض، سواٌء كاف عالًِيا حقيقًة كقوِؿ  ,والقوَّةِ كوَف كبلُمُو على ِجَهِة الِغْلَظِة بأْف ي ،العاِل  حالةِ  بإظهارِ 
 والدعاءَ  يَ هْ النػَّ  لُ مَ شْ يَ  اعبنسِ  ةِ لَ زِ نْ دبَِ  ( بُ لَ طَ ) : وُ لُ وْ قَ ا، فػَ ذَ كَ   لْ عَ افػْ  هِ دِ ي  سَ لِ  العبدِ   كقوؿِ َنَ دْ أَ  كافَ   ال، بأفْ  أو كذا لْ عَ السي ِد لعبِدِه: افػْ 

  والثاينَ من األدَنَ  ؿَ األوَّ  فَّ أِلَ  ؛وااللتماسُ  الدعاءُ  األخَتِ  القيدِ بِ  وخرجَ  ،الًتؾِ  بُ لَ طَ  وُ نَّ أِلَ  ؛يُ هْ النػَّ  للفعلِ  وِ تِ افَ ضَ إِ بِ  جَ رَ خَ ، وَ االلتماسَ وَ 
 
ُ
 وِ لِ وْ قَ كَ  ،استعبلءٌ ليَس فيِو  اشًتاِطِو بدليِل استعمالِِو ِف طلبٍ  عدـُ  والصحيحُ  ،ِف األمرِ  طٌ رْ شَ  االستعبلءَ  أفَّ  هُ رُ اىِ ظَ ، وَ ياوِ سَ من اؼب

  ِف الطلبِ  استعبلءً ى رَ ال يػَ  وفَ عَ رْ فِ  فَّ أِلَ  {وفَ رُ مُ أْ تَ  ااذَ مَ }وَف: عَ رْ تعال حكايًة عن فِ 
ُ
 .وِ سِ فْ نػَ لِ  ةَ يَّ وىِ لُ األُ  وِ ائِ عَ د  اِل  ،هِ من غَتِ  بوِ  قِ ل  عَ تػَ اؼب

 (ٖٙ٘ )
  لؤلمرِ ) ولو ( أي: و  

َ
 .ورِ كُ ذْ باؼبعٌت اؼب

 :األول . الصيغةُ عليوِ  للداللةِ  ةٌ وعَ ضُ وْ منها مَ  واحدةٍ  ( كل   غٍ يَ صِ  ) أربعُ  ( ٖٙٙ) 
  األمرِ  لُ عْ ) فِ  ( ٖٚٙ) 

َ
 .ضِ حْ ( اؼب

ْعَجَمةِ  اءِ اػبَ  م  ضَ بِ  ذْ خُ ( فَ  {ةٍ وَّ قُ بِ  ابَ تَ كِ الْ  ذِ خُ : }) كبوَ  ( ٖٛٙ) 
ُ
 .ذْ أخُ ا وُ لُ صْ أَ  ذَ خَ من أَ  رٍ أمْ  لُ عْ فِ  اؼب

 (ٖٜٙ )
 الثانيةُ  ) و ( الصيغةُ  

ُ
ىو  فالداؿ   ،بوِ  الطلبِ  على إرادةِ  قرينةٌ  ِىيَ اليت  ،األمرِ  ( أي: ببلـِ  بالبلـِ  اؼبقروفُ  عُ اِر ضَ : ) اؼب

 ،اجملموُع من اؼبضارِع والبلـِ ىَو الداؿَّ  يكوفَ  أفْ  لُ مَ تَ والبلـُ قرينٌة، ووبُْ  فقْط، اؼبضارعُ 
 (  {ةٍ عَ و سَ ذُ  قْ فِ نْ يػُ لِ }كَبَْو: )  ( ٖٓٚ) 
ا مَّ أَ ، وَ األمرِ  لُ عْ فِ  عليوِ  ؿ  دُ على ما يَ  وِ تِ لَ اَل دَ من  ُتِ الكوفي   على مذىبِ  اءً نَ ( بِ  األمرِ  لِ عْ فِ  مُ : ) اسْ ةُ لثالثا الصيغةُ وَ  ( ٖٔٚ) 

 . األمرِ  فعلِ  على لفظِ  وِ داللتِ  ةِ طَ اسِ وَ بِ  على الطلبِ  وُ تُ لَ اَل دَ فَ  ُتَ البصري   بِ ىَ ذْ على مَ 
 .وِ يْ لَ إِ  لْ بِ قْ أَ وَ  مَّ لُ ىَ  اهُ نَ عْ : مَ ةَ بَ يْ تػَ قػُ  ابنُ  ( قاؿَ  حِ بَل ى الفَ لَ عَ  يَّ : حَ ) كبوَ  ( ٕٖٚ) 



 ٖٖ 

 
ٍ  كٝؽ  جي ُتى ٖي ًو  ؿي ؿى  إىل (375)٦ٕ٪ة٬ة األول   ٨ٔ (374)ؿً األمٍ  يى ػى

ي
٥ي  (376)٦ٕةفو أ ٭ى ٍٛ  قيةؽً  (378)٨٦ً (377)تي

ـً كٝؿاا٨ً األظٮاؿً   . (379)الالك
ٍٔ  ، حنٮى (380)اكدلعءً  -1 ٍكًز

ى
  أفٍ  (381)ًن / }أ

ى
ٟى ٩ً  ؿى ١ي مٍ أ ذى ٧ى ٍٕ(382)} 

ٟى  ،(383) كاالتل٧ةًس  -2 ً ٨ٍ  (384)٠ٞٮل ٟى  ل٧ًى ةًكي يكى  / (385)ي
ًن  ًُ ٍٔ ى

 . (386)ال١ذةبى  أ
 / (388)، حنٮى (387)كاتل٧َّىن   -3

                                                                                                                                   
 الرابعةُ  ) و ( الصيغةُ ( ٖٖٚ) 

َ
 فعلُ  ؼَ ذِ ا، حُ يً عْ سَ  عَ اسْ  ( واألصُل: اػبَتِ كبَو: َسْعًياإل  ،األمرِ  عن فعلِ  النائبُ  رُ دَ صْ : ) اؼب

  يمَ قِ أُ وَ  األمرِ 
َ
 .وُ امَ قَ مُ  رُ دَ صْ اؼب

 .اؼبذكورةِ  ( األربعةِ  األمرِ  غُ يَ صِ  جُ رُ زبَْ  دْ قَ ) وَ  ( ٖٗٚ) 
 على جهِة االستعبلِء. ( الذي ىو طََلُب فعلٍ  يا األصلاىَ نَ عْ ) عن مَ  ( ٖ٘ٚ) 
 ُأَخَر ( سواٌء كاَف طََلًبا من غَِت استعبلٍء، أو غََت طََلٍب َأْصبًل  ) إل َمَعافٍ  ( ٖٙٚ) 
 (ٖٚٚ )

 رُ خَ األُ  اؼبعاين ( أي: ىذهِ  مُ هَ فْ ) تػُ  
 (ٖٚٛ )

 بداللةِ  غِ يَ الص   كَ لْ ن ( تِ ) مِ  
ذلك  بُتَ  ةٍ قَ بَل عَ لِ  ي  األصل ااىَ نَ عْ مَ  ِف غَتِ  لُ مَ عْ تػَ سْ د تُ قَ  األمرِ  غَ يَ صِ  فَّ أَ  :ٍت( يع األحواؿِ  نِ ائِ رَ قػَ وَ  ،الكبلـِ  اؽِ يَ ) سِ  ( ٜٖٚ) 

 ا.ازً ؾبََ  وفُ كُ تَ فػَ  ،ي  األصل اؼبعٌت من إرادةِ  ةٍ عَ انِ مَ  مع قرينةٍ  رِ األم معٌت ُْتَ بػَ وَ  الغَتِ 
بلقُة بيَنُو أَْعَلى أو ُمَساِويًا، والعَ  أوسواٌء كاَف الطالُب أَْدََن  ,على وجِو التََّضر ِع واػبضوعِ  ( وىو الطلبُ  اءِ عَ ) كالد   ( ٖٓٛ) 

 .اإلطبلُؽ والتقييدُ  ي  وبَُت معٌت األمِر اأَلْصلِ 
 .ٍِت مْ ؽبِْ ( أي: أَ  {ٍِت عْ زِ وْ أَ }) كبَو:  ( ٖٔٛ) 
 من العبدِ  ىذا األمرُ  د  عَ يػُ وَ  ا،رً مْ أَ  افَ كَ   .ٍِت قْ تِ عْ (، ولو قاَؿ العبُد لسي ِدِه على وجِو الِغْلَظِة: أَ  {كَ تَ مَ عْ نِ  رَ كُ شْ أَ  فْ أَ }) ( ٕٖٛ) 

ـَ  كما  ,ال يكوُف إالَّ مع االستعبلءِ  األمرَ  ألفَّ  ؛بٍ دَ أَ  وءَ سُ   .تَػَقدَّ
 (ٖٖٛ )

االستعبلِء والتََّضر ِع، سواٌء َصَدَر  بدوفِ السؤاُؿ، وىو الطلُب على سبيِل التػََّلط ِف، أي:  :) وااللتماِس (، ويُػَقاُؿ لوُ  
السي ِد مع َعْبِدِه، أو َصَدَر َصَدَر الطلُب من األعلى لؤَلْدََن ِف الر تْػَبِة، ك فلوأو من الشخِص ِلُمَساِويِو،  من األعلى أو األدَن رُتْػَبًة،

 اإلطبلُؽ والتقييُد كالدعاِء. األمرِ وال زَبَض ٍع فإنَُّو ُيَسمَّى اْلِتَماساً، والعبلقُة بيَنُو وبَُت  رُتْػَبًة من غَِت استعبلءٍ  لؤَلْعَلىمن األدَن 
 ) كقوِلَك ( على سبيِل التػََّلط ِف. ( ٖٗٛ) 
 (ٖٛ٘ )

 ي: ِف الر تْػَبِة.) ِلَمْن ُيَساِويَك ( أ 
 ؟األمرِ : اْنظُْر، ىل اؼبراُد اؼبساواُة ِف نفِس ي  الَكَتاَب ( قاَؿ الد ُسوقِ  ) أَْعِطٍِت  ( ٖٙٛ) 



 ٖٗ 

 
الى 

ى
الى اٍنى  أ

ى
ة ال٤ي٢ي ا٣ُٮي٢ي أ ٭ى ح 

ى
جٍ ثً     (389)ًل أ  ثً  ٟى ٪ٍ ٦ً  (390)ةحي جى ٍو اإلً  ة٦ى كى  طو ىي

ى
  (391)٢ً سى ٦ٍ أ
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 .(394)كاتلٕضزيً  -5
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ِد وبَُت األمِر السََّبِبيَُّة؛ ألفَّ طََلَب وجو  بيَنوُ ( ىو طلُب األمِر احملبوِب الذي ال َطَماِعَيَة فيِو، والعبلقُة  ٍت  مَ ) والتَّ  ( ٖٚٛ) 

 قَ لِ طْ أُ فَ أْف تكوَف العبلقُة اإلطبلَؽ والتقييَد؛ ألفَّ األمَر طََلٌب على وجِو االستعبلِء،  سَبَن يِو،وهَبُوزُ الَشْيِء الذي ال إمكاَف لُو َسَبٌب ِف 
 مث قُػي َد باحملبوِب الذي ال َطَماِعَيَة فيِو. ,هِ دِ يْ ن قػَ عَ 

 َعلََّقِتِو اؼبشهورِة.القيِس ِمن مُ  ئِ رِ ) كبَو ( قوِؿ امْ  ( ٖٛٛ) 
 واؼبراُد باالقببلِء االنكشاُؼ. الكسرِة،( الياُء فيِو ثابتٌة إلشباِع  يقْبَلِ ا) َأاَل أَيػ َها الليُل الطويُل َأاَل  ( ٜٖٛ) 
 وىو الفجُر وأَوَُّؿ النهاِر. ،حِ بْ الص   ءِ وْ ضَ  ورُ هُ ( أي: ظُ  احُ بَ صْ ا اإلِ مَ ) ِبُصْبٍح وَ  ( ٜٖٓ) 
 ِمْنَك بَِأْمَثِل ()  ( ٜٖٔ) 
 الليلِ  رِ مْ أَ  إرادةِ  ـَ دَ عَ  الظاىرُ  ا كافَ مَّ لَ  وُ نَّ إِ فَ  ،ِف الليلِ  ايهَ اسِ قَ أُ كما   ،فيوِ  واألحزافَ  اؽبموـَ  ايت اسَ قَ مُ لِ  يعند لَ ضَ فْ أَ أي: بِ  

 واؽبموـِ من األحزاِف  يك  شَ التَّ  حاؿَ  بَ اسِ نَ يػُ  لِ ٌت  مَ على التَّ  األمرُ  لَ ضبُِ  ،كَ لِ ذَ بِ  بُ اطَ ىبَُ وَ  رُ مَ ؤْ ا يػُ فبَّ  ليسَ  إذ الليلُ  ؛باالنكشاؼِ 
ـُ الطََّماِعَيِة ِف اقببلِء الليِل، وذلَك ألنػََّها   فَّ أَ كَ ، فَ وؿُ زُ ا ال يػَ ا فبَّ هَ عَ مَ  الليلُ  د  عَ ولُِزوِمَها لليٍل يػُ  ِلَكثْػَرِِتَاَوِشدَِِّتَِما؛ إْذ ال يُػَناِسبُػَها إالَّ عد

 فُ شِ كَ نْ  تػَ بَل فَ  كَ تِ مَ لْ ظُ ا بِ ِتَِ دَّ شِ وَ  كَ انِ زَ حْ أَ  ةِ رَ ثػْ كَ لِ  كَ افِ شَ كِ ِف انْ  ل ةَ يَ اعِ مَ ، أي: ال طَ يلِ جَ نْ تػَ  الليلُ ا هَ يػ  أَ  كَ تَ يْ : لَ يقوؿُ  الشاعرَ 
 .حاؿٍ  ل  على كُ  األحزافِ  للزوـِ  منكَ  لَ ثَ مْ أَ  وفُ كُ ال يَ  فاإلصباحُ  كَ انكشافِ  يرِ دِ قْ وعلى تػَ  ،كَ افِ شَ كِ انْ بِ 

ٍ بػَ مُ  يدٍ عِ وَ  ةِ بَ احَ صَ دبُِ  كافَ   اءٌ وَ ا سَ قً لَ طْ تهديِد ( أي: التَّْخوِيِف مُ ) وال ( ٕٜٖ)   كَ انِ يَ صْ ى عِ لَ عَ  ـْ : دُ هِ دِ بْ عَ لِ  دُ السي   يقوؿَ  فْ أَ كَ   ,ُتَّ
 .لٍ مَ ؾبُْ  يدٍ عِ وَ  وْ ، أَ كَ امَ مَ ا أَ صَ العَ فَ 

 ليسَ  وُ أنَّ  ورِ هُ ظُ لِ  ,يًدادِ هْ ىذا تػَ  كافَ   امبََّ إِ وَ  ،مْ كُ امَ مَ أَ  هُ اءَ زَ جَ  فَ وْ رَ تػَ سَ { أي: فَ مْ تُ ئْ ا شِ وا مَ لُ مَ تعال: }اعْ  وِ ( قولِ  ) كبوَ  ( ٖٜٖ) 
ما  ىذا اؼبعٌت واألمرِ  بُتَ  والعبلقةُ  ،ال اإلنباؿُ  ,الوعيدُ  اؼبرادَ  على أفَّ  ةٌ الَّ دَ  األحواؿِ  نَ ائِ رَ قػَ  فَّ أو أِلَ  ,وااءُ شَ  لٍ مَ عَ  ل  كُ بِ  مْ ىُ رَ مْ أَ  اؼبرادُ 

  باعتبارِ  اد  ضَ التَّ  وِ بْ من شِ  امَ هُ نػَ يػْ بػَ 
ُ
  ،وبٌ دُ نْ أو مَ  بٌ اجِ ا وَ مَّ إِ  بوِ  اؼبأمورَ  ؛ ألفَّ قِ لَّ عَ تػَ اؼب

ُ
ـٌ رَ ا حَ مَّ إِ  عليوِ  دُ دَّ هَ واؼب  إفَّ  :مْ هُ ضُ عْ بػَ  . وقاؿَ وهٌ رُ كْ أو مَ  ا

 هَ تػُ قػَ بَل عَ  ، أو استعارةٌ وِ تِ فَ الَ على ـبَُ  التخويفُ  عنوُ  بُ بَّ سَ تَ يػَ  الَشْيءِ  ابَ هبَ إِ  فَّ أِلَ  ؛ةُ يَّ بِ بَ السَّ  وُ تُ قػَ بَل عَ  لٌ سَ رْ مُ  ازٌ ىذا ؾبََ 
ُ
 بِ ت  رَ تػَ  عِ امِ جِبَ  ةُ هَ ابػَ شَ ا اؼب

 .الًتؾِ  عندَ  والتهديدِ  من األمرِ  لٍّ على كُ  العذابِ 
َتَكل ِم َعْجَز  :( أي: إظهاِر العْجِز، يعٍت يزِ جِ عْ التػَّ ) وَ  ( ٜٖٗ) 

ُ
وطاقَِتِو أْف يَػْفَعَل ْسِعِو الذي يَػتَػَوىَُّم أفَّ ِف وُ  اؼبخاَطبِ إظهاِر اؼب

  ماِفْعبًل ما، والعبلقُة بيَنُو وبَُت األمِر 
ُ
نَػُهَما من ِشْبِو التضاد  ِف ُمتَػَعل ِقِهَما، فإفَّ التعجيَز ِف اؼب  ِف  واألمرَ  ،يبلتِ حِ تَ سْ بَػيػْ

ُ
 ،اتِ نَ كِ مْ اؼب

 . التعجيزَ  ـُ زِ لْ تػَ سْ يَ  عليوِ  ةَ رَ دْ قُ  اَل  ءٍ يْ شَ  ابَ هبَ إِ  فَّ أِلَ  ةَ يَّ بِ بَ السَّ  وفَ كُ تَ  أفْ  وزُ هبَُ وَ 
 آؿِ  نْ مِ  اسٌ سَّ جَ  وُ لَ تػَ قػَ  دْ قَ  افَ كَ َو  ،بَ لِ غْ تػَ  ٍِت بَ  نْ مِ  ،ةَ يعَ بِ رَ  نِ بْ  بِ يْ لَ كُ   يوِ خِ أَ  رَ أْ ًباثَ الِ طَ مُ  ةَ يعَ بِ رَ  نِ بْ  لِ هِ لْ هَ مُ  ؿِ وْ ( قػَ  ) كبوَ  ( ٜٖ٘) 

 .رٍ كْ بَ 
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ى
ٍ أ ى  ًل  (397)كاًَّشي ن ى  ةيى      (398)ةجن يٍ كي   ؿو ١ٍ لى

ى
  ٨ى حٍ أ

ى
 (400)اري ؿى ًٛ ا٣ٍ  (399)٨ى حٍ أ

ٍك الى  (402)، حنٮى (401)كا٣تٍَّكًٮيىحي  -6
ى
 . (403){دىٍىًْبيكا}اٍوًْبيكا أ

 
ة اجلٍَّهي  َّ٦

ى
ٙ  ٨ٔ ا٢ًٕٛ٣ ىلع كىٍص٫ً االقذٕلءً  ٚ٭ٮى ( (404))كأ ٤ىتي ا١ٍ٣ى ةه. كىه املٌةرعي  ،(405)َى ي وي٘حه كاظؽى كلى

 ،(406)الى اجلة٬ًيىحً  ٦ٓ

                                        
 واؼبستغاثُ  ,لبلستغاثةِ  وفَ كُ تَ  أفْ  لُ مَ تَ وبُْ وَ ، ؼَ ذْ  حَ بَل فَ  وحينئذٍ  ،يدِ دِ هْ أو التػَّ  بِ ج  عَ لتػَّ اليت لِ  البلـِ  حِ تْ فَ ( بِ  رٍ كْ بَ لَ  ا) يَ  ( ٜٖٙ) 

 .رٍ كْ بَ  ا آؿَ أي: يَ  بٍ يْ لَ كُ لِ  هُ يرُ دِ قْ تػَ  ،ؿبذوؼٌ  لوُ 
 وا.يُ حْ أي: أَ  ,مْ ىِ ورِ بُ ن قػُ مِ  مْ هِ اجِ رَ خْ إِ وَ  ىاؼبوتَ  عن إحياءِ  ةٌ ارَ بَ عِ  وَ ىُ ، وَ ي  اعِ بَ الر   رَ شَ نْ ن أَ مِ  ةِ زَ مْ اؽبَ  حِ تْ فَ وا ( بِ رُ شِ نْ ) أَ  ( ٜٖٚ) 
  أفَّ  كَ لِ ذَ . وَ مْ ا بِِ مً ك  هَ تػَ وَ  وِ ائِ يَ حْ على إِ  مْ ِتِِ رَ دْ قُ  ـِ دَ عَ ا ؽبم لِ يزً جِ عْ تػَ  بٍ يْ لَ كُ   اءِ يَ حْ بم ِف إِ  الشاعرُ  اثَ غَ تػَ اسْ ًبا( فَ يْ لَ كُ   ) ِل  ( ٜٖٛ) 

ِف  افَ يَّ رَ  نِ بْ  ـِ رْ جَ  ةِ يلَ بِ قَ لِ  ةٌ اقَ نَ  تْ جَ رَ خَ  ـٍ وْ يػَ  اتِ ذَ  يفِ ا. فَ مَ هُ نػَ يػْ بػَ  ةٍ رَ اىَ صَ مُ لِ  اسٍ سَّ جَ  لُ بِ إِ  الَّ ا إِ اىَ عَ رْ يػَ  نْ كُ فلم يَ  أرضٍ  ةَ عَ طْ ى قِ ًباقد ضبََ يْ لَ كُ 
 ةُ مَّ عَ  وسُ سُ البَ ت احَ صَ ا، فَ مً دَ ا وَ نً بػَ لَ  بُ خُ شْ ا يَ هَ عُ رْ ضَ  ارَ صَ وَ  ةٍ بَ رْ ا حِبَ اىَ مَ رَ فػَ  بٌ يْ لَ ا كُ هَ بػَ رَ غْ تػَ اسْ فَ  بٍ يْ لَ ى كُ ِف ضِبَ  ىعَ رْ تػَ  اسٍ سَّ جَ  إبلِ 
 بذلكَ  دَ صَ قَ ا، وَ هَ نػْ مِ  وِ لِ ىْ ى أَ لَ عَ  ز  عَ  ىو أَ بًل حْ فَ  فَّ رَ قِ عْ أَلَ  وِ اللَّ وَ فػَ  يئِ دَ اىْ  ةُ رَّ ا اغبُ هَ تػُ يػَّ ا: أَ ؽبََ  اسٌ سَّ جَ  اؿَ قَ فػَ  ،اهُ تَ بػَ رْ اغُ وَ  هُ الَّ ذُ  ا: وَ ةً لَ ائِ قَ  اسِ سَّ اعبَ 
 زَ هَ جْ أَ وَ  ,وِ بِ لْ ِف صُ  ةٍ بَ رْ حِبَ  اهُ مَ رَ وَ  هِ رِ ثَ ِف أَ  اسٌ سَّ جَ  جَ رَ خَ فَ  ,ىمَ عن اغبِ  دَ اعَ بَ تػَ وَ  جَ رَ حىت خَ  ةٍ رَّ غِ  على وُ عُ قػَّ وَ تػَ يػَ  اسٌ سَّ جَ  ؿْ زَ ، فلم يػَ بٍ يْ لَ كُ   سَ فْ نػَ 
 . اتَ  مَ ىتَّ و حَ رٌ مْ عَ  وِ يْ لَ عَ 

 .ي  ظِ فْ لَ  يدٌ كِ أْ ( تَ  نَ يْ أَ  نَ يْ أَ  رٍ كْ بَ الَ ) يَ  ( ٜٜٖ) 
 ,ؽَ رُ م الط  كُ يْ لَ ا عَ نَ كْ سَ مْ أَ وَ  ,مْ كُ بِ  انَ طْ حَ أَ  دْ قَ وَ  ,انَّ مِ  بُ رَ م اؽبَ كُ نُ كِ أي: ال يبُْ  بُ رَ أي: اؽبَ  ،الفاءِ  رِ سْ كَ ( بِ  ارُ رَ ) الفِ  ( ٓٓٗ) 

 ِف ذلكَ  ةُ بَ لَ الغَ وَ  رُ صْ النَّ  افَ كَ َو  ,ةً نَ سَ  ُتَ عِ بَ رْ أَ  – اسٍ سَّ جَ  ةِ يلَ بِ قَ  رٍ كْ بَ  آؿِ وَ  بٍ يْ لَ كُ  ةِ يلَ بِ قَ  بَ لِ غْ تػَ  – ُْتِ تػَ يلَ بِ القَ  بُتَ  اؿُ تَ والقِ  ر  الشَّ  رَ مَّ تَ اسْ فَ 
 . رٍ كْ بَ  ال آؿِ  ,بَ لِ غْ تػَ  يفَ لِ حَ 

ها بينَ  والعبلقةُ  ،منوُ  عُ فَ نػْ أَ وَ  ,اآلخرِ من  حُ جَ رْ ا أَ نبَُ أحدَ  أفَّ  بُ اؼبخاطَ  مُ ىَّ وَ تػَ يػَ  حيثُ  ُْتِ ئػَ يْ شَ  ُْتَ ( أي: بػَ  ةُ يَ وِ سْ ) والتَّ  ( ٔٓٗ) 
 ا. نِبَ دِ حَ أَ  هبابَ إِ  اد  ضَ تُ  والًتؾِ  لِ عْ الفِ  بُتَ  التسويةَ  فَّ أِلَ  ؛اد  ضَ التَّ  األمرِ  وبُتَ 

 : اَل عَ تػَ  وِ لِ وْ ( قػَ  ) كبوَ  ( ٕٓٗ) 
 مْ كُ ُر بػْ : صَ يْ أَ  ,وِ مِ دَ عَ  ُْتَ بػَ وَ  وُ بينَ  ةِ يَ وِ سْ التَّ بِ  ذلكَ  عَ فَ دَ فَ  ,عٌ افِ نَ  رَ بػْ الصَ  أفَّ  مُ ىَّ وَ تػَ ا يػُ دبََّ رُ  وُ نَّ إِ وا{ فَ بُِ صْ  تَ اَل  وْ وا أَ بُِ }اصْ  ( ٖٓٗ) 

 ا.أيضً  يِ النهْ  ِف  ةِ يَ وِ سْ لتَّ بذا لِ  لُ ثَّ يبَُ ، وَ اءٌ وَ سَ  عِ فْ النػَّ  ـِ دَ ِف عَ  وُ مُ دَ عَ وَ 
 اإلنفاؽَ  فَّ أَ  مُ ىَّ وَ تػَ ا يػُ دبََّ رُ  وُ نَّ إِ { فَ مْ كُ نْ مِ  لَ بَّ قَ تػَ يػُ  نْ لَ ًىارْ كَ  وْ ًعاأَ وْ وا طَ قُ فِ نْ أَ  لْ : }قُ اَل عَ تػَ  وُ لُ وْ قػَ  ِف األمرِ  ةِ يَ وِ سْ للتَّ  اءَ ا جَ فبَّ وَ  

 . وؿِ بُ القَ  ـِ دَ ِف عَ  امَ هُ نػَ يػْ بػَ ى وَّ سَ فَ  ,اهِ رَ كْ اإلِ  دوفَ  وؿٌ بُ قْ ًعامَ وْ طَ 
  وؿِ بُ بالقَ  عنوُ  ( أي: االنتهاءِ  لِ عْ عن الفِ  ف  الكَ  بُ لَ و طَ هُ فػَ  يُ ا النهْ مَّ أَ ) وَ  ( ٗٓٗ) 

َ
 وصِ صُ خْ اؼب

الَكف  األمُر؛ ألنَُّو طََلُب الفعِل   إلَفَخرََج بإضافِة الطلِب  ,و  ) على وجِو االستعبلِء ( أي: على طريِق طََلِب الُعلُ ( ٘ٓٗ) 
ْطَلِق، أي: الكف  من  للَكف   فإنَُّو ليَس طلًبا .ُكفَّ   :كبوَ  ,َكَما َسَبَق، َوَخرََج بِتَػْقِييِد الَكف  

ُ
عن الفعِل، بل ىو طلٌب للَكف  اؼب



 ٖٙ 

 
رًٍض  /دٕةىل ٠ٞٮًلً 

ى
كا ًؾ اأٍل ًكؽي ٍٛ الى تي ٍٕؽى }كى ة{ بى ًظ٭ى جي وي كٝؽ (407)إًٍولى ٍؿي  ٦ٕ٪ة٬ة (408)٨ٔ ٘ذي٫ي ُتى

  إىل (409)األوًل  
ـً  ٦ٕةفو  ٥ي ٨٦ً املٞة ٭ى ٍٛ ؿى تي ػى

ي
 . (411)كالكيةؽً  (410)أ

ينٍ }ٚىلى  /حنٮى  ،(412) اكدلعءً  -1 اءى  ًبى  ٍخ ٧ً ت ؽى ٍٔ ى
 . (413){اأٍل

ٟى  ،(414)كاالتل٧ةًس  -2 ً ٟى  ٠ٞٮل ةًكي يكى ٨ٍ ي ٟى  الى /  (415)ل٧ًى ٓى إحل رًٍص
ى
ٟى ظتَّ أ ٍح ٨٦ً ماك٩ً  . (416)تىٍْبى

٤ي  /حنٮى  (417)كاتل٧َّىن   -3 ٍُ  /  (418)( ؾ ٝٮًلً ٍٓ )ال تى

 

                                                                                                                                   

  وُ مُ دَ عَ  والصحيحُ  ،يِ ِف النهْ  وُ اشًتاطُ  األخَتِ  القيدِ  ، وظاىرُ الزًمالوُ  ولو كافَ  ،رَ آخَ  فعلٍ  نع ف  كَ   وُ إنَّ  ال من حيثُ  ,لٌ عْ فِ  وُ حيُث إنَّ 
 .رِ مْ األَ كَ 

  ةٌ دَ احِ وَ  ةٌ ػيغَ صِ  وُ لَ ) وَ  ( ٙٓٗ) 
ُ
الذي ىو  اغبدثِ  إيقاعِ  يِ على َّنْ  ةِ الَّ والدَّ  ،وُ لَ  ةِ مَ ازِ ( أي: اعبَ  ةِ يَ اىِ مع ال النَّ  عُ اِر ضَ وِىَي اؼب

 كانتْ   فْ إِ ا وَ هَ نػَّ إِ فَ  ،ةٌ جَّ حُ  يَّ لَ عَ  وُ لَ  نْ كُ  يَ اَل  وُ تُ ئْ : جِ وَ كبَْ  ،يْ ا كَ هَ لَ بػْ قػَ  حَ لَ إذا صَ  ـُ زِ ذبَْ اليت  الناىيةِ  ((ال))عن  بذلكَ  زَ رَ تػَ ، احْ وُ ونُ مُ ضْ مَ 
 . رْ بػَّ دَ تَ فػَ  ،يِ على النهْ  ؿ  دُ ا ال تَ هَ نػَّ  أَ الَّ إِ  وِ نِ ابْ وَ  مالكٍ  ابنِ  عندَ  ةً مَ ازِ جَ 

 فَّ فيها؛ أِلَ  وِ تِ يَ صِ عْ وا دبَِ رُ مُ أْ  تَ اَل وَ  ,اهللَ  واصُ عْ تػَ : ال يْ ا{ ( أَ هَ حِ بَل صْ إِ  بعدَ  وا ِف األرضِ دُ سِ فْ  تػُ اَل تعال: }وَ  وِ ) كقولِ  ( ٚٓٗ) 
 .اَل عَ تػَ  وِ تِ اعَ طَ بِ  ا السماءُ ذَ كَ َو  ضِ رْ األَ  حَ بَل صَ 

 (ٗٓٛ )
 (. ي  لِ صْ األَ  اهُ نَ عْ مَ  ا ِف )اؽبَِ مَ عْ تِ ن ( اسْ عَ  وُ تُ يغَ صِ  جُ رُ زبَْ  دْ قَ ) وَ  

 .ءً بَل عْ تِ اسْ  عن الفعلِ  ف  الكَ  بُ لَ ىو طَ  الذي ( ٜٓٗ) 
 مِ  مُ هَ فْ تػُ  رَ خَ أُ  ) إل معافٍ  ( ٓٔٗ) 

َ
 .اؼبقاـِ  ةِ ينَ رِ قَ بِ منها  اؼبعاين  تلكَ  مُ هَ فْ ( أي: تػُ  اـِ قَ ن اؼب

 (ٗٔٔ )
 بغَتِ  ، وىذا صادؽٌ األمرِ  ةِ يغَ صِ بِ  زِ و  جَ التَّ ا ِف هَ نػْ مِ  دَّ بُ  اَل  وُ نَّ ا أَ مَ كَ   ،ةٍ قَ بَل من عَ  لوُ  دَّ بُ  ازًااَل ؾبََ  وفُ كُ تَ ( وَ  ) والسياؽِ  

 .االستعبلءِ  وِ جْ على وَ  ال وبالطلبِ  ,بًل صْ أَ  الطلبِ 
 .لِ ل  ذَ والتَّ  عِ ض  خَ التَّ  وِ جْ على وَ  عن الفعلِ  ف  الكَ  بِ لَ ِف طَ  تْ لَ مِ عْ تػُ ا اسْ ذَ إِ  ( وذلكَ  ) كالدعاءِ  ( ٕٔٗ) 
 .ِب  تْ لَ زَ نػَ  ةٍ يبَ صِ دبُِ  وفَ حُ رَ فْ يػَ  مْ هُ لْ عَ ذبَْ  بَل { ( أي: فَ اءَ دَ عْ اأْلَ  ِبَ  تْ مِ شْ  تُ بَل فَ }: وَ كبَْ  ) ( ٖٔٗ) 
  ( إذا كانتْ  ) وااللتماسِ  ( ٗٔٗ) 

ُ
 .عٍ ض  وزبََ  استعبلءٍ  وفِ دُ بِ  ياوِ سَ من اؼب

 .ةِ بَ تػْ ( أي: ِف الر   يكَ اوِ سَ يُ  نْ مَ لِ  كَ لِ وْ قَ ) كَ  ( ٘ٔٗ) 
  نِ يْ ذَ ىَ  وبُتَ  يِ النهْ  بُتَ  ةُ قَ بَل العَ (، وَ  كَ يْ لَ إِ  عَ جِ رْ  أَ ىتَّ حَ  كَ انِ كَ مَ  نْ مِ  حْ رَ بػْ  تػَ ) اَل  ( ٙٔٗ) 

َ
 وعٌ ضُ وْ مَ  يَ النهْ  فَّ ؛ أِلَ اإلطبلؽُ  ُْتِ يػَ نػَ عْ اؼب

 .بًل سَ رْ مُ  اازً ؾبََ  ف  الكَ  بِ لَ طَ  قِ لَ طْ ِف مُ  لَ مِ عْ تػُ اسْ فَ  ،ءً بَل عْ تِ اسْ  ف  الكَ  بِ لَ طَ لِ 
 نْ عَ  يَ النهْ  قَ لَ طْ أَ  حيثُ  والتقييدُ  اإلطبلؽُ  ، والعبلقةُ فيوِ  ةَ يَ اعِ مَ  طَ ا اَل مَ  بِ لَ ِف طَ  تْ لَ مِ عْ تػُ ا اسْ ذَ ا إِ يمَ ( فِ  ٍت  مَ التَّ ) وَ  ( ٚٔٗ) 

 .وِ ولِ صُ حُ ِف  عَ مَ  طَ الذي اَل  باحملبوبِ  دَ يَّ مث قػَ  هِ دِ يْ قػَ 
 .الشاعرِ  ( أي: ِف قوؿِ  وِ ِف قولِ  عْ لَ طْ  تَ اَل  وَ ) كبَْ  ( ٛٔٗ) 



 ٖٚ 

ٍ  ةيى   (423)ٍٓ ٤ي ٍُ تى  الى  (422)ٍٙ ًٝ  (421)طي جٍ وي  ةيى     (420)ٍؿ زي  ـي ٮٍ ٩ى  ةيى  (419)٢ٍ َي  ٢ي حلى
 
 
ٟى  (424)ؽيؽً كاتل٭ -4 ً ٍمؿً  ٠ٞٮل

ى
ٍٓ أ ًُ ٟى / ال دي  .(425)ملةًدًم

ة ـي  كأ٦َّ ٥ًٍ٤ (426)االقذٛ٭ة ًٕ ٤ىتي ا٣ َى ٍ ( ٚ٭ٮ  ادي كى ، (427)ءو بًشى دىكى
ى
ةي،ال٭ى  (428)٫ي أ ـى ٢ٍ كى  ٧ٍ ة، كى ٬ى ٨، كى ٦ى تى ، كى ٦ى يَّةفى ، كى ٦ى

ى
، أ

ٙى كى  يٍ  كى
ى
،، كأ ،كى  ٍح٨ى َّنَّ

ى
٥ٍ،كى  أ  كى  كى

ى
 .(429)ٌم أ

                                        
 .رِ صَ القِ  د  ضِ  من الطوؿِ  رٍ مْ أَ  لُ عْ ( فِ  لْ طُ  لُ يْ لَ  ا) يَ  ( ٜٔٗ) 
 . بْ ىَ أي: اذْ  ,وؿُ زُ يػَ  من زاؿَ  رٍ مْ أَ  لُ عْ ( فِ  ؿْ زُ  ـُ وْ نػَ  ا) يَ  ( ٕٓٗ) 
 (ٕٗٔ )

 .رِ جْ الفَ وَ  حِ بْ الصُ  تَ قْ ( أي: وَ  حُ بْ صُ  ا) يَ  
 ,ي  ا األصلاىَ نَ عْ مَ  ِف غَتِ  ةٌ لَ مَ عْ تػَ سْ مُ  الثبلثةُ  ، فهذه األوامرُ الظهورِ  عن فْ قَّ وَ أي: تػَ  ,من الوقوؼِ  رٍ مْ أَ  لُ عْ ( فِ  فْ ) قِ  ( ٕٕٗ) 

 . األحبابِ  لِ صْ وَ بِ  ورِ رُ الس  وَ  حِ رَ الفَ  اءِ دَ بْ إِ  نمِ  ,اؼبتكلمِ  حاؿَ  بَ اسِ نَ يػُ لِ  ٍت  مَ ا التَّ ا بَِ ادً رَ مُ  :ٍِت عْ أَ 
أي:  ,عْ لُ طْ َل تَ  ا الصبحُ هَ يػ  أَ  كَ تَ يْ : لَ وؿُ قُ يػَ  وُ نَّ أَ كَ ، فَ ٍت  مَ التَّ  وِ بِ  ادٌ رَ مُ  ,أي: الفجرِ  ،الصبحِ  عن طلوعِ  يٌ هْ ( نػَ  عْ لُ طْ  تَ ) اَل  ( ٖٕٗ) 

  األفراحِ  ةِ رَ ثػْ كَ لِ  كَ ِف طلوعِ  ل ةَ يَ اعِ مَ ال طَ 
َ
 . ا بالليلِ ىَ دُ جِ أَ  اليت اتِ رَّ سَ واؼب

 عنوُ  بُ بَّ سَ تَ يػَ  النهَي عن الَشْيءِ  ألفَّ  ؛ةُ يَّ بِ بَ السَّ  يِ النهْ  وبُتَ  وُ بينَ  والعبلقةُ  ،دِ والتوع   ( أي: التخويفِ  ) والتهديدِ  ( ٕٗٗ) 
 . وِ تِ فَ الَ على ـبَُ  يفُ وِ خْ التَّ 

ال  الشخصَ  بأفَّ  ي  الضرور  للعلمِ  يًدادِ هْ تػَ  افَ ا كَ مبََّ إِ ، وَ يرِ مْ أَ  ةَ اعَ طَ إِ  ؾْ رُ ( أي: اتػْ  يرِ مْ أَ  عْ طِ  تُ : اَل كَ مِ ادِ ػبَِ  كَ لِ وْ قَ ) كَ  ( ٕ٘ٗ) 
 . االمتثاؿِ  ـِ دَ عَ بِ  العقوبةَ  وُ استحقاقُ  دِ ع  وَ على التػَّ  ؿَّ دَ وَ  ،وُ ال عدمُ  ,االمتثاؿُ  اػبادـِ من  اؼبطلوبَ  فَّ أِلَ  ؛هِ أمرِ  طاعةِ  ؾِ رْ تػَ بِ  وُ مَ ادِ خَ  رُ مُ أْ يَ 

 ا.حً بَل طِ اصْ وَ  ,مِ هْ الفَ  بُ لَ طَ  :ةً غَ فهو ( لُ  اـُ هَ فْ تِ االسْ  امَّ أَ ) وَ  ( ٕٙٗ) 
ما ىو  بَ لُ طْ تَ   أفْ ٌَت عْ دبَِ  ،ةٍ وصَ صُ ـبَْ  بأدواتٍ  ِف الذىنِ  الذي ِف اػبارجِ  الشَّْيءِ  وؿُ صُ ( أي: حُ  ْيءٍ شَ بِ  مِ لْ العِ  بُ لَ ) طَ  ( ٕٚٗ) 

 بُ لُ طْ مث تَ  ,كَ نِ ىْ ِف ذِ  شُ قُ نػْ تػَ  كَ نَّ إِ فَ  ،والدعاءِ  يِ والنهْ  كاألمرِ   ,هِ ِف غَتِ  الطلبِ  خببلؼِ  لوُ  قٌ ابِ طَ مُ  شٌ قْ نػَ  كَ نِ ىْ ِف ذِ  لَ صُ حْ يَ لِ  ِف اػبارجِ 
 ؿَّ دَ  فْ إِ وَ  وُ نَّ إِ فَ  ،ٍِت مْ ه  فػَ وَ  ،ٍِت مْ ل  : عَ وُ كبَْ  جَ رَ خَ . فَ وعٌ بُ تْ مَ  هِ وَّف غَتِ  ,عٌ ابِ تَ  ِف االستفهاـِ  الذىنِ  شُ قْ نػَ فػَ  ،قٌ ابِ طَ مُ  اػبارجِ  ِف  لوُ  لَ صُ وبَْ  أفْ 
  دواتِ األمن  أداةٌ  فيوِ  تْ سَ يْ لَ  ا؛ إذْ امً هَ فْ تِ اسْ  ليسَ  العلمِ  ةِ ورَ صُ  وؿِ صُ حُ  بِ لَ ى طَ لَ عَ 

َ
  . مث ىذه الصورةُ لبلستفهاـِ  ةِ وصَ صُ خْ اؼب

ُ
 ةُ مَ هَ فْ تػَ سْ اؼب

 ةً بَ سْ نِ  أو واًل مُ وًعاأو ؿبَْ ضُ وْ مَ  تْ انَ كَ   فْ أَ  بِ الَّ إِ وَ  ,ىو التصديقُ  ,اهَ اكُ رَ دْ أي: إِ  ,اوؽبَُ صُ حُ فَ  ,اهَ وعَ قُ وُ  اَل  أو نِ يْ رَ مْ أَ  بُتَ  ةٍ بَ سْ نِ  وعَ قُ وُ  كانتْ   إفْ 
 .رُ و  صَ ىو التَّ  ,اهَ اكُ رَ دْ : إِ يْ أَ  ,اوؽبَُ صُ حُ فَ  ,أو الثبلثةَ  ن الثبلثةِ مِ  ُْتِ تػَ نَ أو اثػْ  ةً دَ رَّ ؾبَُ 

 (ٕٗٛ )
 .ةَ رَ شْ ى عَ دَ حْ إِ  لبلستفهاـِ  اؼبوضوعةُ  ( أي: األلفاظُ  وُ اتُ وَ دَ أَ ) وَ  

ما  : األوؿُ أقساـٍ  إل ثبلثةِ  مُ سِ قَ نػْ تػَ ( وَ  يْ أَ وَ ، مْ كَ ، َو َنَّ أَ ، وَ نَ يْ أَ ، وَ فَ يْ كَ ، َو افَ يَّ أَ ، وَ ىَت مَ ، وَ نْ مَ ا، وَ مَ ، وَ ، وىلْ ) اؽبمزةُ  ( ٜٕٗ) 
 .ةُ زَ مْ اؽبَ  وَ ىُ ى، وَ رَ خْ أُ  ةً ارَ تَ  التصديقِ  بِ لَ طَ لِ وَ  ةً ارَ تَ  رِ و  صَ التَّ  لطلبِ  لُ مَ عْ تػَ سْ يُ 

 .لْ ىَ  وَ ىُ وَ  ,طْ قَ فػَ  التصديقِ  بِ لَ طَ لِ  لُ مَ عْ تػَ سْ ا يُ والثاَن: مَ  
 . األلفاظِ  ةُ يَّ قِ بَ  وَ ىُ وَ  ،طْ قَ فػَ  التصورِ  بِ لَ طَ لِ  لُ مَ عْ تػَ سْ يُ ا مَ : والثالثُ  



 ٖٛ 

  
ُى  (430)ٚةهل٧ـةي  -1 ًٜ أك  رً اتلىٮ   ٤ىًت ٣ً ٟى  (432)٬ٮ إدراؾي املٛؿىدً  ري . كاتلىٮ  (431)اتلىؽي ً ًلٌّ  (433)/٠ٞٮل ٔى ى

 أ
ـٍ ػةدله  ؽي تى  ،(434)مكةٚؿه أ ًٞ ذى ٍٕ  

ى
ة الكٛؿى  فَّ أ ٢ى ٨٦ً أظًؽ٧٬ًى ىى  ، (435)ظى

 
٤يتي تى  ك٣س٨ٍ  ًيح٪ى٫ي  ٍُ ٍٕ ىةبي  (437)كذلا ,(436)تى ةؿي /  ثةتلٕينيً  (438)يي ٞى يي ٜي . (439)سلن ٦ ًلٌّ ٔى ذى ٬ٮى إدراؾي  كاتلىؽي

  حنٮي  (440)ا٣ج ٍكجىحً 
ى
ةٚى / أ ى  ،(441)ًلٌّ ٔى  ؿى قى ٭ً ت ٍٛ ٫٦ًً  ٥ي ٍكذى ؽى ٔى ىةبي  (443)كذلا ,(442)٨ٔ ظىٮًؿ الكًٛؿ ك ٥ٍ  (444)يي ٕى  (446)أك (445)ثً٪ى

                                        
 . يِ دِ قْ التػَّ بِ  ةٌ رَ يدِ وِىَي جَ  ،ابِ البَ  ـ  ا أُ هَ نػَّ أِلَ  ؛تْ مَ د  ( قُ  ةُ زَ مْ ) فاؽبَ  ( ٖٓٗ) 
 . افَ ا كَ مَ هِ ي  أَ  بِ لَ طَ لِ  لُ مَ عْ تػَ سْ ( أي: تُ  أو التصديقِ  رِ و  صَ التَّ  بِ لَ طَ ) لِ  ( ٖٔٗ) 
 :اـٍ سَ قْ أَ  ةُ ثَ بَل ثَ  ذٍ ئِ ينَ حِ  التصورِ  بُ لَ طَ ا، فَ هَ وعِ قُ وُ  ال وْ أَ  النسبةِ  وعِ قُ ى وُ وَ ا سِ مَ  باؼبفردِ  ( اؼبرادُ  ردِ اؼبف ىو إدراؾُ  ) والتصورُ  ( ٕٖٗ) 

  رِ و  صَ تَ  بُ لَ طَ 
َ
  رِ و  صَ تَ  بُ لَ طَ وَ  ،وعِ ضُ وْ اؼب

َ
 ٍِت غْ يػُ  األخَتَ  مَ سْ القِ  أفَّ  مَ عِ ، زُ والسلبِ  اإلهبابِ  دُ رِ وْ اليت ِىَي مَ  ةِ بَ سْ الن   رِ و  صَ تَ  بُ لَ طَ وَ  ،وؿِ مُ حْ اؼب

  رِ و  صَ بالتَّ  واؼبرادُ  ،لوُ  لُ ثَّ  يبَُ بَل فَ  ,ُْتِ فػَ رَ الطَّ  رِ و  صَ تَ  بُ لَ طَ  وُ عن
َ
  افَ كَ   حيثُ  ،التعيُتِ  على وجوِ  رُ و  صَ التَّ  باالستفهاـِ  وبِ لُ طْ اؼب

ُ
ا دً د  رَ تػَ مُ  مُ هِ فْ تػَ سْ اؼب

 ،وُ اتُ ذَ  ثُ يْ حَ  نْ مِ  الَشْيءِ  رُ و  صَ تَ  ادَ رَ يػُ  فْ أَ  ح  صِ  يَ اَل وَ  ،عنوُ  مُ هِ فْ تػَ سْ ا يَ ذَ لِ وَ  ،لْ صُ وبَْ الذي َل  رَ و  صَ ىذا التَّ  فَّ أِلَ  ؛ُْتِ ئػَ يْ الشَّ  دِ حَ أَ  ُتِ يِ عْ ِف تػَ 
 .ِف االستفهاـِ  وُ لَ  لَ خَ دْ  مَ بَل فَ  ،السؤاؿِ  بلَ قَ  لٌ اصِ حَ  وُ نَّ إِ فَ  ،اإلصباؿِ  سبيلِ على  هُ رُ و  صَ تَ  وَ ىُ وَ 

  رِ و  صَ تَ  طلبِ ( ِف  كَ لِ وْ قَ ) كَ  ( ٖٖٗ) 
ُ
 .إليوِ  دٌ نَ سْ مُ  وُ نَّ إِ  من حيثُ  إليوِ  دِ نَ سْ اؼب

 .كَ على أنَّ  ؿ  دُ يَ  ىذا الكبلـَ  فَّ إِ ( فَ  ؟خالدٌ  أـْ  رٌ افِ سَ مُ  ي  لِ عَ ) أَ  ( ٖٗٗ) 
ال  ،أو خالدٍ  يٍّ لِ من عَ  السفرِ  حصوؿُ وِىَي  ،النسبةِ  وعِ قُ وُ بِ  دُ قِ تَ عْ ا ( أي: تػَ نِبَ دِ حَ ن أَ مِ  لَ صَ حَ  السفرَ  أفَّ  دُ قِ تَ عْ ) تػَ  ( ٖ٘ٗ) 

 . ُتِ يِ عْ التػَّ  وِ جْ وَ  َلىعَ 
  رَ و  صَ تَ  بُ لُ طْ ( أي: تَ  وُ ينَ يِ عْ تػَ  بُ لُ طْ تَ  نْ كِ لَ ) وَ  ( ٖٙٗ) 

ُ
  وُ نَّ أِلَ  ؛التعيُتِ  على وجوِ  إليوِ  دِ نَ سْ اؼب

ُ
 لوُ  لَ صَ حَ  وِ نِ وْ كَ بِ  فُ صِ تَّ ىو اؼب

 .السفرُ 
 .وُ ينُ يِ عْ تػَ  اؼبطلوبَ  أفَّ  لِ جْ أِلَ ) ولذا ( أي: وَ  ( ٖٚٗ) 
 .( عن ىذا االستفهاـِ  ابُ ) هبَُ  ( ٖٛٗ) 
  ذٍ ئِ ينَ حِ  تَ رْ وَّ صَ تَ ( وَ  بًل ثَ مَ  ي "لِ عَ "فيُػَقاُؿ:  ،) بالتعيُتِ  ( ٜٖٗ) 

ُ
 .دٌ الِ ال خَ  ,ي  لِ عَ  وُ نَّ أَ وَ  ,التعيُتِ  وِ جْ على وَ  وِ وصِ صُ خِبُ  إليوِ  دَ نَ سْ اؼب

 ,واقعةً  تْ سَ يْ لَ  أوْ  ,ِف اػبارجِ  ةٌ عَ اقِ وَ  الشيئُتِ  بُتَ  ةَ التامَّ  النسبةَ  بأفَّ  عافُ ( أي: اإلذ النسبةِ  ىو إدراؾُ  ) والتصديقُ  ( ٓٗٗ) 
 ااعً زَ تِ انْ ا وَ اعً يقَ إِ ا وَ ادً نَ سْ إِ ا وَ مً كْ ى حُ مَّ سَ ا يُ يقً دِ صْ ى تَ مَّ سَ كما يُ   ، وىذا اإلدراؾُ ا لوُ هَ تِ قَ افػَ وَ مُ  ـُ دَ عَ  وْ أَ  ا ِف الواقعِ مَ ا لِ هَ تِ قَ افػَ وَ مُ  أي: إدراؾُ 

 . رُ ثػَ كْ أَ ا ذَ ىَ وَ  ،ةِ يَّ لِ عْ الفِ  اعبملةِ  وفَ مُ ضْ با مَ  التصديقُ  بَ لِ اليت طُ  ةُ بَ سْ ت الن  انَ كَ   اءٌ وَ ا، سَ بً لْ سَ وَ  اابً هبَ إِ وَ 
  أفَّ الَّ إِ  ،يٍّ ن علمِ  السفرِ  وؿُ صُ حُ  وِىيَ ا مَ هُ نػَ يػْ بػَ  ا، والنسبةُ يًّ لِ عَ وَ  رَ فَ السَّ  تَ رْ وَّ صَ تَ  دْ قَ  كَ نَّ إِ ( فَ  ِلي ؟عَ  رَ افػَ سَ : أَ ) كبوَ  ( ٔٗٗ) 

 . ا ِف اػبارجِ هَ وعِ قُ  وُ اَل وَ  ,اهَ وعِ قُ وُ  ُْتَ ا بػَ يهَ فِ  دَ دَّ رَ تػَ  كَ نَ ىْ ذِ 
 . وعٍ قُ وُ  البلَّ وَ  من الوقوعِ  النسبةُ  كَ لْ تِ  بوِ  تْ سَ بَّ لَ ما تػَ  ُتَ يِ عْ تػَ  بُ لُ طْ تَ ( أي: وَ  وِ مِ دَ عَ وَ  السفرِ  عن حصوؿِ  مُ هِ فْ تػَ سْ ) تَ  وَ  ( ٕٗٗ) 
 . ةُ بَ سْ الن   كَ لْ تِ  بوِ  تْ سَ بَّ لَ ما تػَ  ُتُ يِ عْ تػَ  اؼبطلوبَ  أفَّ  لِ جْ أِلَ ا ( أي: وَ ذَ لِ ) وَ  ( ٖٗٗ) 



 ٖٜ 

ٍكبيٮؿي ٔ٪٫ٍي (447)ال رً  ؾ (448). كال٧ى ٮفي  ,(450)اهل٧ـةى  يىًل  ٦ة (449)اتلىٮَّ ي  كيىسي ةدً ٦ي  (451)لى ؿي  ؿه ٕى ـٍ  ييٍؾ٠ى
ى
ّمَّ  ,(452) ثٕؽى أ يكى ت  كى

ذًَّى٤ىحن  ٍك٪ىًؽ  ٚذٞٮؿي ، (453)٦ي ـً ٨ٔ ال٧ي (454)إحل٫ً ؾ االقذٛ٭ة
ٙي  أ٩خى /   ـٍ ييٮقي ٤ٍخى ٬ؾا أ ٕى   (457) ك، (456)ذى

ٍك٪ىؽً  ٨ٔ (458)ال٧ي
  / 

ى
ًٗ أ   ته رىا

ى
ـٍ  ,ػؿً األ٦ٍ  ٨ٔ ٩ٍخى أ ًٗ رى  أ إً  ٮؿً املٕٛػ ٨ٔ (460)ك، (459)ي٫ً ذً  ته ا

ى
ًىؽي تى  مى يَّةأ ٍٞ  

ى
 ـٍ أ

  /الةؿً  ٨ٔ (462) ك ،(461)ان ةدًل ػى 
ى
  بٍخى صً  جنة٠ً رىاأ

ى
ـى  /ا٣ْؿًؼ  ٨ٔ (464)، ك(463)ينةةمً ٦ى  ـٍ أ ـٍ يٮ ـى ال٧حًف ٝىًؽ٦ٍخى أ يىٍٮ

ى
أ

                                                                                                                                   
 . ا االستفهاـِ ذَ ىَ  نْ ( عَ  ابُ ) هبَُ  ( ٗٗٗ) 
 .النسبةِ  بوقوعِ  التصديقُ  لكَ  لُ صُ وبَْ ( وَ  مْ عَ نػَ ) بِ  ( ٘ٗٗ) 
  وِ بقولِ  عنوُ  ابُ ) أو ( هبَُ  ( ٙٗٗ) 
فقد  ؟رٌ افِ سَ مُ  ي  لِ عَ : أَ كبوَ  ،ةِ يَّ االظبِْ  اعبملةِ  وفَ مُ ضْ مَ  ا. أو كانت النسبةُ هَ وعِ قُ وُ  ـِ دَ عَ بِ  التصديقُ  كَ ل لُ صُ حْ يَ  ( فػَ ) اَل  ( ٚٗٗ) 

 . التصديقُ  لَ صَ حَ  رٌ افِ سَ : ىو مُ اعبوابِ  ِف  يلَ ا، فإذا قِ جً ارِ ا خَ هَ وعِ قُ عن وُ  تَ لْ أَ سَ وَ  ،النسبةَ وَ  ُْتَ الطرفػَ  تَ رْ وَّ صَ تَ 
 ( أي: باؽبمزةِ  عنوُ  ) واؼبسئوؿُ  ( ٛٗٗ) 
 (ٜٗٗ )

 .اعبملةِ  عن أجزاءِ  السؤاؿِ  دِ صْ ( أي: قَ  ) َّف التصورِ  
 . األجزاءِ  ن تلكَ ا مِ يهَ لِ الذي يَ  اعبزءِ  رُ و  صَ ( أي: ىو تَ  اؽبمزةَ  يلِ ) ما يَ  ( ٓ٘ٗ) 
 .ظٌ فْ لَ  عنوُ  ا اؼبسئوؿِ ذَ ( أي: ؽبَِ  وُ لَ  وفُ كُ يَ ) وَ  ( ٔ٘ٗ) 
 . اؽبمزةِ  حِ تْ فَ ( بِ  ـْ أَ  بعدَ  رُ كَ ذْ يُ  ؿٌ ادِ عَ ) مُ  ( ٕ٘ٗ) 
 ا. هَ لَ بػْ ا قػَ ا دبَِ ىَ دَ عْ بػَ  امَ  اؿِ صَ ت  اِل  ةً لَ صِ تَّ ا مُ َّنَِ وْ كَ بِ  ِف ىذه اغبالةِ  ـْ أَ  فُ وصَ ( أي: تُ  ةً لَ صِ تَّ ى مُ مَّ سَ تُ ) وَ  ( ٖ٘ٗ) 
  ِف االستفهاـِ  وؿُ قُ تػَ ) فػَ  ( ٗ٘ٗ) 

ُ
ـِ ا مثاؿُ  ـَ دَّ قَ . وقد تػَ ( الفاعلِ  إليوِ  دِ نَ سْ عن اؼب  .اؼببتدأِ  إليوِ  عن اؼبسندِ  الستفها

 ورَ دُ صُ  ؼَ رَ عَ  فْ أَ بِ  ،النسبةِ  لِ صْ أَ  وؿَ صُ حُ  ؼَ رَ ن عَ مَ  وُ ولُ قُ ا يػَ مبََّ إِ  ىذا الكبلـَ  فَّ إِ ( فَ  ؟فُ سَ وْ يػُ  ىذا أـْ  تَ لْ عَ فػَ  تَ نْ أَ ) أَ  ( ٙ٘ٗ) 
  الفعلِ 

ُ
ـْ  تَ نْ أَ أَ  إليوِ  اؼبشارُ  الفعلُ  منوُ  رَ دَ : الذي صَ يقوؿُ  وُ نَّ أَ كَ فَ  ,فَ أو يوسُ  بَ اؼبخاطَ  وِ ِف كونِ  كَّ شَ وَ  ,ن شخصٍ مِ  إليوِ  ارِ شَ اؼب  أ

 . رِ و  صَ التَّ  بِ لَ طَ لِ  والسؤاؿُ  ،ِف الفاعلِ  ك  الشَّ ، فَ فُ وسُ يُ 
 .االستفهاـِ  ِف  وؿُ قُ ( تػَ  ) وَ  ( ٚ٘ٗ) 
 ) عَ  ( ٛ٘ٗ) 

ُ
 .اؼببتدأِ  َبِ ( خَ  دِ نَ سْ ن اؼب

 كَّ شَ وَ  ,بِ من اؼبخاطَ  لٍ عْ فِ  ورَ دُ صُ  ؼَ رَ عَ ن مَ  وُ ولُ قُ ا يػَ مبََّ إِ  ىذا الكبلـَ  فَّ إِ ( فَ  ؟يوِ فِ  بٌ اغِ رَ  ـْ أ ,عن األمرِ  تَ نْ أَ  بٌ اغِ رَ ) أَ  ( ٜ٘ٗ) 
 مِ  رَ دَ الذي صَ  لُ عْ : الفِ وؿُ قُ يػَ  وُ نَّ إِ ، فَ لِ عْ الفِ  ِف ذلكَ 

ُ
إل  دَ نِ سْ ا أُ يمَ فِ  ك  الشَّ فَ  ؟فيوِ  الرغبةُ  وَ ىُ أَ  ،عن األمرِ  ةُ بَ غْ الرَّ  أو بِ اطَ خَ ن اؼب

 
ُ
 .رِ و  صَ التَّ  بِ لَ طَ لِ  اؿُ ؤَ الس  وَ  ،بِ اطَ خَ اؼب

  االستفهاـِ  اؿُ ثَ مِ وَ  
ُ
 ،بِ باؼبخاطَ  لٍ عْ فِ  قَ ل  عَ تػَ  ؼَ رَ عَ  نْ مَ  وُ ولُ قُ يػَ  ىذا الكبلـَ  فَّ إِ ؟ فَ وُ تَ مْ رَ كْ أَ  ـْ ا أَ دً يْ زَ  تَ بْ رَ ضَ : أَ لُ عْ الفِ  دِ نَ سْ عن اؼب

 .رِ و  صَ التَّ  بِ لَ طَ لِ  والسؤاؿُ  ،لِ عْ الفِ  ِف  ، فالشك  وُ ينَ يِ عْ تػَ  ادَ رَ أَ وَ  ،أو إكراـٌ  بٌ رْ ضَ  وُ نَّ أَ  ؼُ رِ عْ ال يػَ  نْ كِ لَ وَ 
 .ِف االستفهاـِ  وؿُ قُ ( تػَ  ) وَ  ( ٓٙٗ) 
 ُْتَ عَ  تَ لْ هِ جَ وَ  ,ادً حَ أَ  دَ صَ قَ  كَ بَ اطَ ـبَُ  فَّ أَ  تَ فْ رَ عَ ا ذَ إِ  وُ ولُ قُ تػَ  ىذا الكبلـَ  فَّ إِ ( فَ  ؟داً الِ خَ  ـْ أَ  دُ صِ قْ تػَ  يَ ايَّ إِ : أَ ) عن اؼبفعوؿِ  ( ٔٙٗ) 
 نَ ىُ  ك  الشَّ فَ  ؟دٌ الِ خَ  وْ ا أَ نَ أَ  وَ ا ىُ مَ  ؾَ ودُ صُ قْ : مَ وؿُ قُ تػَ  كَ نَّ أَ كَ ، فَ ذلك األحدِ 

َ
 . رِ و  صَ التَّ  بِ لَ طَ لِ  السؤاؿُ وَ  ،وؿِ عُ فْ ا ِف اؼب

 ِف االستفهاـِ  وؿُ قُ ) و ( تػَ  ( ٕٙٗ) 



 ٗٓ 

ؿي  (467). كٝؽ ال(466)، ك١٬ؾا(465)اجل٧ٕحى  ةًدؿي  ييٍؾ٠ى ٕى ته  حنٮ (468)ال٧ي ًٗ رىا
ى
٤ٍخى ٬ؾا. أ ٕى ٩ٍخى ذى

ى
أ
ى
٩ٍخى  / أ

ى
 إًيَّة أ

ى
 مى ٨ٔ األٍمًؿ. أ

ًىؽي  ٍٞ رىا٠ًجنة. تى
ى
ـى بٍخى صً أ يىٍٮ

ى
ٍكبيٮؿي . (469)ٝىًؽ٦ٍخى  ال٧حًف . أ ًٜ  (471)ؽ (470)ٔ٪٫ي  كال٧ى يسٮفي هلة  كال ,(472)ا٣ج ٍكجىحي  اتلىؽي

ةًدؿه  ٕى ة ٚإفٍ  ,(473)٦ي ٬ى ٍٕؽى ـٍ بى ٍت أ رىٍت  (474)صةءى حن  (475)ٝيؽ  ٕى ًُ ٞى ٍ٪   (477)كدسٮفي  (476)٦ي
ٍٕىنى   .(478)ثى٢ٍ  ث٧ًى

                                                                                                                                   
 (ٖٗٙ )

  ءِ يؾبَِ  ةِ الَ ا ِف حَ نَ ىُ  ( فالشك   ؟ايً اشِ مَ  ـْ أَ  تَ ئْ ا جِ بً اكِ رَ : أَ ) عن اغباؿِ  
ُ
 .بِ اطَ خَ اؼب

 ِف االستفهاـِ  ( تقوؿُ  ) وَ  ( ٗٙٗ) 
 .الزمافِ  ؼِ رْ ظَ  ِف  ِف ىذا اؼبثاؿِ  ك  الشَّ ( فَ  ؟ةِ عَ مُ اعبُ  ـَ وْ يػَ  ـْ أَ  تَ مْ دِ قَ  اػبميسِ  ـَ وْ يػَ : أَ ) عن الظرؼِ  ( ٘ٙٗ) 
  رُ ائِ ) وىكذا ( أي: سَ  ( ٙٙٗ) 

ُ
  ـْ أَ  ,تَ يْ لَّ صَ  ارِ الدَّ  ِف : أَ كبوَ  ،اتِ قَ ل  عَ تػَ اؼب

َ
ـِ رَ اغبَ  دِ جِ سْ ِف اؼب  ؟اابً قَ عِ  ـْ أَ  تَ بْ رَ ا ضَ بً يِ دْ أَ أو تَ  ؟ا

  هُ ادَ فَ أَ  
ُ
 .ؿِ وَّ طَ ِف اؼب

 بَل فَ  ـْ أَ  رُ كَ ذْ ) وقد ال ( تُ  ( ٚٙٗ) 
  رُ كَ ذْ ) يُ  ( ٛٙٗ) 

ُ
 ا.ىَ دَ عْ ( بػَ  ؿُ ادِ عَ اؼب

 .( ؟تَ مْ دِ قَ  يسِ مِ اػبَ  ـَ وْ يػَ أَ  ؟تَ ئْ جِ ا بً اكِ رَ أَ  ؟دُ صِ قْ تػَ  يَ ايَّ إِ أَ  ؟رِ مْ ن األَ عَ  تَ نْ أَ  بٌ اغِ رَ أَ  ؟ىذا تَ لْ عَ فػَ  تَ نْ أَ : أَ وَ ) كبَْ  ( ٜٙٗ) 
: ؿِ األوَّ  اؼبثاؿِ  يرُ دِ قْ تػَ  ؛ إذْ التصديقِ  بُ لَ با طَ  ادَ رَ يػُ  فْ أَ بِ  وال التباسَ  ،اؽبمزةَ  يلِ ما يَ  رِ و  صَ أي: تَ  رِ و  صَ التَّ  بِ لَ طَ ىذه لِ  يعُ مِ جَ فَ  

ـْ ا، والرابعِ دً الِ خَ  دُ صِ قْ تػَ  ـْ : أَ ، والثالثِ ِف األمرِ  تَ نْ أَ  بٌ اغِ رَ  ـْ : أَ ، والثاينفُ سُ و يُ  وُ لَ عَ فػَ  أـْ   ـَ وْ يػَ  تَ مْ دِ قَ  ـْ : أَ ا، واػبامسِ يً اشِ مَ  تَ ئْ جِ  : أ
 .ةِ عَ مُ اعبُ 

 (ٗٚٓ )  
َ
 .( باؽبمزةِ  وُ نْ عَ  وؿُ ئُ سْ ) واؼب

 (ٗٚٔ )
 .بِ لَ ) َّف ( طَ  

  بُتَ  رٌ ائِ  دَ معًٌت  وَ ىُ وَ  ،وعٍ قُ  وُ اَل  أو ا من وقوعٍ اؽبَُ حَ  ( أي: ةُ بَ سْ الن   ) التصديقِ  ( ٕٚٗ) 
ُ
  دِ نَ سْ اؼب

ُ
 .إليوِ  دِ نَ سْ واؼب

 (ٖٗٚ )
 . ةِ يَّ بَِ اػبَ  ةِ بَ سْ الن  على  ةِ الَ الدَّ  ةِ لَ مْ اعبُ  دَ عْ بػَ  أـْ  رُ كَ ذْ ال تُ  وُ نَّ ( كما أَ  ؿٌ ادِ عَ ا مُ ؽبََ  وفُ كُ  يَ اَل ) وَ  

 (ٗٚٗ )
 على النسبةِ  ةِ الدالَّ  اعبملةِ  ا ( أي: بعدَ ىَ دَ عْ بػَ  ـْ أَ  تْ اءَ جَ  ) فإفْ  

 .ـْ ( أي: أَ  تْ رَ د  ) قُ  ( ٘ٚٗ) 
 (ٗٚٙ )

 . رَ آخَ  إل كبلـٍ  من كبلـٍ  االنتقاؿُ با  من اإلتيافِ  الغرضَ  ألفَّ  ؛اهَ لَ بػْ ا قػَ مَّ ا عَ ىَ دَ عْ ا بػَ مَ  اعِ طَ قِ نْ ( اِل  ةً عَ طِ قَ نػْ ) مُ  
 .( أي: أـْ  وفُ كُ تَ ) وَ  ( ٚٚٗ) 
ا واستفهامً  ،ا عنوُ ابً رَ ضْ إِ  تَ دْ رَ أَ  مُثَّ  ,اهَ لَ بػْ قػَ اليت  اعبملةِ  ةِ بَ سْ  عن نِ اًل وَّ أَ  تَ مْ هَ فْ تػَ اسْ  كَ نَّ أَ  :يعٍت ،ةِ يَّ ( اإلضرابِ  لْ  بَ ٌَت عْ ) دبَِ  ( ٛٚٗ) 

 ىذهِ  بعدَ  ةِ لَ مْ اعبُ  وعِ قُ وُ  نْ مِ  دَّ بُ  اَل ا. وَ أيضً  عن التصديقِ  باؽبمزةِ  لبلستفهاـِ  ايً الِ تَ  ا عن التصديقِ امً هَ فْ تِ اسْ  ذٍ ئِ ينَ حِ  ذلكَ  وفُ كُ يَ وَ  ,اثانيً 
 
ُ
 : الشاعرِ  قوؿِ  كبوَ  ةِ عَ طِ قَ نػْ اؼب

 عُ اقِ وَ  اآلفَ  وَ ىُ  ـْ أَ  اءٍ نَ  يت وْ مَ أَ    ا كً الِ مَ  يدِ قْ فػَ  دَ عْ بػَ  اِل بَ أُ  تُ سْ لَ وَ 
بُت  ؽُ رْ الفَ  رَ هَ ن ىنا: ظَ ، ومِ وُ شُ يْ جَ  رَ ضَ حَ  لْ بَ أي:  ؟وُ شُ يْ جَ  ـْ أَ  َتُ مِ األَ  رَ ضَ حَ : أَ وَ كبَْ  ،جبملةٍ  رَ د  قُ  دٌ رَ فْ مُ  اىَ بعدَ  عَ قَ وَ  فْ إِ فَ 
  ـِ بأَ  هُ دَ عْ ى بػَ تَ ؤْ يػُ  أفْ  حَ لَ صَ ما  ؿَ األوَّ  فَّ أَ بِ  ،با عن التصديقِ  واالستفهاـِ  رِ و  صَ عن التَّ  باؽبمزةِ  االستفهاـِ 

ُ
  دوفَ  ةِ لَ صِ تَّ اؼب

ُ
 ، والثاينَ ةِ عَ طِ قَ نػْ اؼب

  بأـِ  هُ دَ عْ ى بػَ تَ ؤْ يػُ  أفْ  وُ ق  حَ 
ُ
  دوفَ  ةِ عَ طِ قَ نػْ اؼب

ُ
 . ةِ لَ صِ تَّ اؼب



 ٗٔ 

ًٜ  ك٢ٍ٬  -2 ٤ىًت اتلىؽي ُى ٣ً(479)  ٍٍ ٟى  حنٮ (480)ٚٞ ٞي ًؽي ٥ٍ  (482)كاجلٮابي ؟ (481)/ ٢٬ صةءى وى ٕى  أكٍ  (483)جى
ا ,(484)ال ٓي  (485)كذًلى ٧ٍذىً٪ ة حى ٭ى ٕى ةؿي /  ًذ٠ٍؿي  (486)٦ى ٞى ةًدًؿ ٚل حي ٕى ك ؾى  ٢٬ال٧ي ؽي ٔى ـٍ  ٟى أ ٞي ًؽي ي  (488)؟ ك٢٬(487)صةءى وى ّمَّ ت  كى
ى  ُى ب ً٭٥ى إف اقٍ  حن ًكي ٍٛ ءو  ٨ٔ كصٮدً  ث٭ة ذي ٍ ًك٫ً ؾ  َشى ٍٛ   (489)جى

 
 

ةءي مٮصٮدةه  حنٮي  ٞى ٍ٪ ٕى جىحن  (491)ك، (490)/ ٢٬ ا٣ كَّ ؿى ً٭٥ى ث٭ة ٨ٔ  مي ٍٛ ءو  كصٮدً إف اٍقذي ٍ ءو لًشى ٍ / ٢٬ دىًبييي  حنٮي  (492)َشى
ًؿخي  ٍٛ  . (493)ا٣ٕ٪ٞةءي كتي

                                        
 ا. هَ وعِ قُ ال وُ  أو النسبةِ  وعِ قُ وُ  دراؾِ إِ  قُ لَ طْ وىو مُ  ,وِ لِ صْ أَ  بِ لَ طَ ( أي: لِ  التصديقِ  بِ لَ طَ لِ  لْ ىَ ) وَ  ( ٜٚٗ) 
 ُْتِ تػَ لَ مْ على اعبُ  بوِ  ص  تَ الذي زبَْ  التصديقِ ا ِف استعماؽبَِ  عندَ  لُ خُ دْ تَ . وَ رِ و  صَ التَّ  بِ لَ طَ ى با لِ تَ ؤْ  يػُ اَل ( أي: وَ  طْ قَ ) فػَ  ( ٓٛٗ) 

 . ةِ الفعليَّ 
  وتِ بُ ثُ بِ  التصديقَ  اؼبطلوبُ  افَ ( إذا كَ  ؟كَ يقُ دِ صَ  اءَ جَ  لْ : ىَ وَ ) كبَْ  ( ٔٛٗ) 

َ
 ىذا الثبوتَ  أفَّ  اؾَ رَ دْ أي: إِ  ,كَ يقِ دِ صَ لِ  ءِ يجِ اؼب

  لٍّ كُ   ةِ يقَ قِ حِبَ  مع العلمِ  عِ لواقِ لِ  قٌ ابِ طَ مُ 
ُ
 كَ تِ اقَ دَ صَ  وتِ بُ ثُ بِ  التصديقَ  اؼبطلوبُ  إذا كافَ  ؟كَ يقُ دِ صَ  دٌ الِ خَ  لْ : ىَ وَ كبَْ  ةِ يَّ واالظبِْ ، نِ يْ دَ نَ سْ من اؼب

 . ػبالدٍ 
 .( عن ىذا االستفهاـِ  ) واعبوابُ  ( ٕٛٗ) 
 .ةِ بَ سْ الن   وعِ قُ وُ بِ  يقُ دِ صْ التَّ  لكَ  لُ صُ حْ يَ فػَ  ،كَ يقُ دِ صَ  اءَ ( أي: جَ  مْ عَ ) نػَ  ( ٖٛٗ) 
 وفَ كُ تَ  فْ ا أَ هَ يػْ لَ عَ  ((ىل)) لُ خُ دْ اليت تَ  اعبملةِ ِف  طُ رَ تػَ شْ يُ . ىذا وَ النسبةِ  وعِ قُ وُ  ـِ دَ عَ بِ  التصديقُ  كَ لَ  لُ صُ حْ يَ  ( فػَ اَل  ) أوْ  ( ٗٛٗ) 

  لُ خُ دْ وِىَي ال تَ  ,دْ  قَ ٌَت عْ دبَِ  ا ِف األصلِ هَ نػَّ أِلَ  ؛دٌ الِ خَ  اـَ قَ  اَل  لْ فبل يُػَقاُؿ: ىَ  ،ةٍ يَّ فِ نْ على مَ  لُ خُ دْ  تَ بَل فَ  ،ةً تَ بَ ثْ مُ 
َ
 دْ : قَ ؿُ اقَ  يػُ بَل فَ  ،ي  فِ نْ على اؼب

 دٌ يْ زَ  وـُ قُ  يػَ اَل 
 .ا التصديقُ بَِ  بُ لَ طْ  يُ اَل  ((ىلْ )) فِ وْ كَ لِ ا ( أي: وَ ذَ لِ ) وَ  ( ٘ٛٗ) 
 .لْ ا ( أي: مع ىَ هَ عَ مَ  عُ نِ تَ ) يبَْ  ( ٙٛٗ) 
  رُ كْ ) ذِ  ( ٚٛٗ) 

ُ
، ةً لَ صِ تَّ ا مُ َّنَِ وْ على كَ  ؿَّ دَ فَ  ،دٌ رَ فْ مُ  ىابعدَ  عَ قَ ا وَ نَ ىُ  ـْ أَ  فَّ أِلَ  (، ؾَ و  دُ عَ  ـْ أَ  كَ يقُ دِ صَ  اءَ جَ  لْ  يُػَقاُؿ: ىَ بَل فَ  ،ؿِ ادِ عَ اؼب

 أَ وَ 
ُ
  ُْتِ ئػَ يْ الشَّ  دِ حَ أَ  ُتِ يِ عْ تػَ  ةِ ادَ رَ إِ وَ  ،رِ و  صَ التَّ  بِ لَ طَ  عندَ  لُ مَ عْ تػَ سْ ا تُ مبََّ إِ  ةُ لَ صِ تَّ ـ اؼب

ُ
 تلكَ  بأصلِ  العلمِ  دَ عْ ا بػَ مَ هُ نػْ مِ  النسبةُ  وُ نْ مِ  تْ عَ قػَ وَ  نْ مَ  مِ هَ بػْ اؼب

  ىضَ تَ قْ مُ وَ  ،عن معلوـٍ  ؿُ أَ سْ  يُ اَل  ذْ إِ  ؛النسبةِ  أصلِ  لُ هْ ا جَ اىَ ضَ تَ قْ مُ فَ  ،النسبةِ  أصلِ  بِ لَ طَ لِ  لْ ىَ  أفَّ  ـَ دَّ قَ تػَ  وقد ،النسبةِ 
ُ
 مُ لْ العِ  ةِ لَ صِ تَّ أـ اؼب

 بَِ  تْ يدَ رِ ا أُ ذَ إِ  مْ عَ ا. نػَ يَ افػَ نَ تػَ ا فػَ بَِ 
ُ
  ؿَ ادِ عَ تػُ  فْ أَ  وزُ ا هبَُ مَ كَ   ،يُػَقاُؿ ذلكَ  فْ أَ  وزُ هبَُ  وُ نَّ إِ فَ  ا،ىَ دَ عْ بػَ  لٌ عْ فِ  رَ د  قُ وَ  ،ةُ عَ طِ قَ نػْ ا أـ اؼب

ُ
: وؿُ قُ تػَ فػَ  ،ةَ عَ طِ قَ نػْ أـ اؼب

 . رْ بػَّ دَ تَ فػَ  ؟ٍِت ثُ د  ربَُ  ـْ أَ  يٍِت تِ أْ تَ  لْ ىَ وَ  ؟رٌ شْ بِ  دَ عَ قػَ  ـْ أَ  دٌ يْ زَ  اـَ قَ  ىلْ 
 .ةٍ بَ كَّ َر مُ وَ  ةٍ يطَ سِ : بَ ُْتِ مَ سْ إل قِ  مُ سِ قَ نػْ ( تػَ  لْ ىَ ) وَ  ( ٛٛٗ) 
 لَ عِ جُ  ءٍ يْ شَ  بُتَ  ةٍ بَ سْ نِ  وعِ قُ وُ بِ  يقُ دِ صْ التَّ با  بَ لِ ( أي: طُ  وِ سِ فْ ِف نػَ  ءٍ يْ شَ  ودِ جُ با عن وُ  مَ هِ فْ تػُ إف اسْ  ةً يطَ سِ ى بَ مَّ سَ ) تُ  ( ٜٛٗ) 

 .ي  جِ ارِ اػبَ  الوجودِ  ُْتُ ىو عَ  وؿٍ مُ ؿبَْ  ا، وبُتَ وعً ضُ وْ مَ 



 ٕٗ 

٤ىتي حي  ةك٦ى  -3 نٍيي  حنػٮى  (494)٥ً االقٍ  حي ػؿٍ ث٭ة مى  ٍُ ؽي أك ال٤ ضى ٕىٍكضى ّمَّ  ظٞيٞحً  (496)أك ؟(495)/ ٦ة ا٣  (497)ال٧يكى
ٮرً  ظةؿً  (499)أك ؟(498)/ ٦ة اإلنكةفي  حنٮى  ٍؾ٠ي   (500)ال٧ى

                                                                                                                                   
 الوجودِ  نسبةِ  بوقوعِ  التصديقُ  فاؼبطلوبُ ، فيوِ  ةٌ قَ ق  حَ تَ مُ وَ  ِف اػبارجِ  ثابتةٌ  ( أي: ؟ةٌ ودَ جُ وْ مَ  اءُ قَ نػْ : ىل العَ ) كبوَ  ( ٜٓٗ) 

 يت أْ تَ  ،س  الرَّ  أصحابِ  نِ مَ ِف زَ  وكانتْ  ،ن األلوافِ مِ  ءٍ يْ شَ  ل  ن كُ فيها مِ  ،رٌ ائِ ا طَ هَ نػَّ أَ  ارِ رَ بػْ األَ  يعِ بِ ِف رَ  ي  رِ شَ ـبَْ الزَّ  ىكَ حَ  ،ءِ اقَ نػْ عَ لْ لِ  ي  اػبارج
عليها،  وَ ا اللَّ عَ دَ فَ  ،السبلـُ  عليوِ  حٍ الِ صَ  مْ هِ ي  بِ إل نَ  ذلكَ ا وْ كَ شَ فَ  ،مْ هُ لُ كُ أْ تَ فػَ  اعببلِ  وَ كبَْ  مْ بِِ  بْ رُ غْ تػَ وَ  مْ هُ فُ طِ خْ تَ فػَ  ,مْ ىِ ارِ غَ صِ وَ  مْ اؽبِِ فَ طْ إل أَ 

 .اءَ قَ نػْ عَ  تْ يَ م  سُ ا، فَ هَ لُ سْ نَ  عَ طَ قَ انػْ ا، وَ هَ كَ لَ ىْ أَ فَ 
 .ىهَ تػَ انػْ  بٌ رَّ غَ مُ  
  ةِ اطَ سَ بَ لِ  ةً يطَ سِ بَ  ((لْ ىَ )) تْ يَ ظُب  وَ  

َ
 .فقطْ  اؼبوضوعِ  ،الشَّْيءِ  سِ فْ نػَ  ودُ جُ وُ  وَ ىُ وَ  ,فيها وُ نْ عَ  وؿِ ؤُ سْ اؼب

 لْ ى ىَ مَّ سَ ) و ( تُ  ( ٜٔٗ) 
 لَ عِ جُ  َشْيءٍ  بُتَ  نسبةٍ  وقوعِ  عنبا  التصديقُ  بَ لِ ( أي: طُ  ْيءٍ شَ لِ  َشْيءٍ  با عن وجودِ  مَ هِ فْ تػُ إف اسْ  ةً بَ كَّ َر ) مُ  ( ٕٜٗ) 

 واًل مُ ؿبَْ  الواقعِ  بالوجودِ  فاؼبرادُ  ،رَ آخَ  َشْيءٍ  ودُ جُ وُ  ىوَ  بلْ  ،اؼبوضوعِ  كَ لِ ذَ لِ  الوجودِ  وىو غَتُ  ،والً مُ ؿبَْ  لَ عِ جُ  رَ آخَ  َشْيءٍ  وبُتَ ,موضوًعا
 . اػبارجِ ِف  قُ ق  حَ التَّ  وىو ،ي  اػبارج الوجودُ  بوِ  فاؼبرادُ  - ةِ ِف البسيطَ  وِ فِ بَل خِبِ  - ةُ بَ سْ ا الن  نَ ىُ 

 ـِ دَ عَ أو بِ  ,للعنقاءِ  والتفريخِ  البيضِ  ةِ بَ سْ نِ  بوقوعِ  التصديقُ  اؼبطلوبَ  ( فإفَّ  ؟خُ ِر فْ تػُ وَ  اءُ قَ نػْ العَ  يضُ بِ تَ  لْ : ىَ ) كبوَ  ( ٖٜٗ) 
  يبِ كِ ْر تػَ لِ  ةً بَ كَّ َر مُ  ىذهِ  تْ يَ ظُب  ا، وَ هَ وعِ قُ وُ 

َ
، ةٌ ادَ يَ زِ وَ  ةِ ِف البسيطَ  ِبَ تُ فيها ما اعْ  ِبَ تُ اعْ فَ  ،رَ آخَ  يءٍ لش َشْيءٍ  سِ فْ نػَ  ودِ جُ وُ  نمِ فيها،  عنوُ  وؿِ ؤُ سْ اؼب

  ؟ةٌ ودَ جُ وْ مَ  ل العنقاءُ ا: ىَ نَ لَ وْ قػَ  فَّ إِ فَ 
ُ
 رَ ظِ نُ  فْ إِ ا، فَ هَ ضِ يْ بػَ وَ  العنقاءِ  وجودُ  فيوِ  اؼبعتبُ  ؟العنقاءُ  يضَ بْ تػَ  لْ ا ىَ نَ لَ وْ قػَ . وَ العنقاءِ  ودُ جُ وُ  فيوِ  رُ بػَ تَ عْ اؼب

   ،نِ يْ ِف األمرَ  ةٌ طَ ابِ رَ  عِ الواق الوجودِ  إل غَتِ 
ُ
ا، هَ ضُ يْ بػَ وَ  ا العنقاءُ نبَُ  ُْتِ ئػَ يْ ا شَ مَ يهِ انِ وَّف ثَ  ،العنقاءُ  وىوا دً احِ ا وَ ئً يْ ا شَ مَ ؽبِِ وَّ ِف أَ  رُ بػَ تَ عْ كاف اؼب

  افَ كَ  اؼبذكورِ  إل الوجودِ  رَ ظِ نُ  فْ إِ وَ 
ُ
 بالنسبةِ  ةٌ اطَ سَ بَ  فيو ؿِ ِف األوَّ  فاالعتبارُ  حاؿٍ  ل  ، وعلى كُ ةً ثَ بَل ثَ  وَّف الثاين ،ُْتِ ئػَ يْ شَ  ؿِ ِف األوَّ  رُ بػَ تَ عْ اؼب

  ةِ لَّ دبعٌت قِ  ،ِف الثاين إل االعتبارِ 
ُ
 . وِ تِ رَ ثػْ كَ َو  َبِ تَ عْ اؼب

 فهوـُ فذلك اؼب ،أو االصطبلحِ  اللغةِ  ِف  لوُ  عَ ضِ الذي وُ  ل  اإلصبا وِ ومِ هُ فْ مَ  افُ يَ ( أي: بػَ  االسمِ  حُ رْ ا شَ بَِ  بُ لَ طْ ا يُ مَ ) وَ  ( ٜٗٗ) 
 ى.مَّ سَ لمُ لِ  وِ تِ لَ اكَ شَ مُ لِ  إليوِ  ؿَ دَ عَ  ،ىنا الكلمةُ  باالسمِ  ، واؼبرادُ وُ يانُ بَ وَ  وُ حُ رْ شَ  ىو اؼبطلوبُ  لوُ  اؼبوضوعُ 

َ عَ يػُ  ا أفْ بً الِ : ىذا طَ ( تقوؿُ  ؟ُْتُ جَ أو الل   دُ جَ سْ ما العَ  وَ ) كبَْ  ( ٜ٘ٗ)   وُ نْ مِ  رَ هَ شْ أَ  ظٍ فْ لَ  دِ ايرَ إِ بِ  ابُ جَ يُ فػَ  ،ي  وِ غَ الل   وُ ولُ لُ دْ مَ  كَ لَ  ُتَّ
 فًاادِ رَ مُ  رُ هَ شْ األَ  ىذا اللفظُ  كافَ   اءٌ وَ سَ  ،ةُ ضَّ الفِ  وُ نَّ إِ  ؟ُْتُ جَ ما الل   :وَّف جوابِ  ،بُ ىَ الذَّ  وُ نَّ إِ  ؟ما العسجدُ  ، فيُػَقاُؿ ِف جوابِ السامعِ  عندَ 

ـْ  لوُ   .اؿٌ صبَْ إِ  فيوِ  وفَ كُ يَ  أفْ  طِ رْ شَ بِ ا بً كَّ َر ا أـ مُ دً رَ فْ مُ  افَ كَ   اءٌ وَ سَ ، وَ أـ اَل  با السائلُ  ؿَ أَ اليت سَ  ىذه اللغةِ  نْ مِ  كافَ   ، وسواءٌ اَل  أ
 .حُ رْ ) أو ( شَ  ( ٜٙٗ) 
  ةِ يقَ قِ ) حَ  ( ٜٚٗ) 

ُ
  ى ( اؼبرادُ مَّ سَ اؼب

ُ
 ةَ يَّ اؼباىِ  :ٍِت عْ أَ  ،اإلصبال   اؼبفهوـِ  ذلكَ  اءُ زَ جْ أَ  وِ حبقيقتِ  واؼبرادُ  ،اإلصبال   ى اؼبفهوـُ مَّ سَ باؼب

 وُ ومَ هُ فْ مَ  فإفَّ  ،كاإلنسافِ   ضُ ارِ وَ إال العَ  عليها ِف اػبارجِ  ادُ زَ ال يػُ  حبيثُ  تْ قَّ قَ ربََ  الشَّْيءِ  ادُ رَ فػْ أَ  بااليت  األمرِ  سِ فْ ِف نػَ  الثابتةَ  ةَ يَّ يلِ صِ فْ التػَّ 
  ذلكَ  ةُ يقَ قِ حَ ، وَ من اغبيوافِ  وصٌ صُ ـبَْ  عٌ وْ نػَ  اهُ مَّ سَ الذي ىو مُ  لَّ اإلصبا

ُ
 .قٌ طِ نا ى حيوافٌ مَّ سَ اؼب

 يفٍ رِ عْ تػَ  ادِ إيرَ بِ  ابُ جَ يُ فػَ  ،األمرِ  نفسِ ِف  ةُ تَ ابِ الثَّ  وُ تُ يقَ قِ حَ  كَ لَ  حَ رَ شْ يُ  فْ أَ  ًباىذا طالِ  وؿُ قُ ( تػَ  ؟افُ سَ نْ ا اإلِ : مَ وَ ) كبَْ  ( ٜٛٗ) 
ٍ بػَ مُ  يٍّ يقِ قِ حَ   ،ضِ ارِ وَ العَ  بِ إالَّ  ةِ يقَ قِ ه اغبَ ذِ ىَ  على يدُ زِ  تَ اَل  هُ ادَ رَ فػْ أَ  فإفَّ  ؛هُ ادُ رَ فػْ أَ  تْ قَ قَّ اليت با ربََ  وِ تِ يقَ قِ غبَِ  ُت 

 حُ رْ ) أو ( شَ  ( ٜٜٗ) 



 ٖٗ 

ة ٭ى ٕى ٔى (501)٦ى ـو  ٟى ٣ٞةًد ً   ة/ ٦ى  ٟى يٍ ٤ى ، ٠ٞٮل
ى
 . (502)خى ٩ٍ أ

ٕي  نيي يً ٍٕ تى  ث٭ة تي ٤ى ٍُ حي  ٨ٍ ك٦ى  -4 ءً ا٣ لى ٟى (503)ٞى ً ٨ /، ٠ٞٮل ذىطى ًمٍَصى  ٦ى   ؟(504)ذى
تى كى  -5 ٤ىتي حي  ٦ى ةثً  ٍُ جىلن ينةًً  ٦ة (505)الـ٦ةفً  ًٍٕينيي تى  ٭ى ٍٞ ٍكذى تى ًصبٍخى  ، حنٮى (506)اكفى أٍك مي تى  (507)/ ٦ى  ك٦ى

تي   ؟(508)دىٍؾ٬ى
يَّةفى  -6

ى
٤ىتي ث٭ة دٕينيي الـ٦ةًف املكذٞج٢ً  كىأ ٍُ حن حي ًٓ اتل٭ٮي٢ً  ؾ (510)كدسٮفي  (509)ػةوَّ ًً ٍٮ ، ٠ٞٮًلً (511)مى

ى  يَّةفى دٕةىل }ي
ى
ؿي أ

ى
ـي ٍكأ  . (512)ا٣ٞية٦ًًح{ يىٍٮ

                                                                                                                                   
  ) حاؿِ  ( ٓٓ٘) 

َ
 وِ تِ فَ ( أي: صِ  ورِ كُ ذْ اؼب

 (٘ٓٔ )
 ما ةِ ظَ فْ ا ( أي: مع لَ هَ عَ ) مَ  

  اؿِ حَ  حَ رْ ( طالًباشَ  ؟تَ نْ : ما أَ عليكَ  ـٍ ادِ قَ لِ  كَ لِ وْ قَ ) كَ  ( ٕٓ٘) 
ُ
 :وُ ابُ وَ جَ وَ  ؟يكَ يُػَقاُؿ فِ  فٍ صْ وَ  ي  أَ : تقوؿُ  كَ نَّ أَ ، كَ بِ اطَ خَ اؼب

 .بًل ثَ مَ  من خالدٍ  وثٌ عُ بػْ أو مَ  ,رٌ ائِ زَ 
 ُتُ يِ عْ تػَ ى{، وَ وسَ ا مُ ا يَ مَ كُ ب  رَ  نْ مَ : }فَ وَ كبَْ  ،اَل عَ تػَ  ئُ ارِ البَ  ؿَ اوِ نَ تػَ يَ لِ  العلمِ  يوِ ( أي: ذَ  ءِ بَل قَ العُ  ُتُ يِ عْ ا تػَ بَِ  بُ لَ طْ يُ  نْ ) ومَ  ( ٖٓ٘) 

  األمرِ  رِ كْ ذِ بِ  وفُ كُ يَ  العلمِ  يوِ ذَ 
ُ
ا فً صْ أو وَ  ,ا لوُ مً لَ عَ  ىذا األمرُ  كافَ   اءٌ وَ سَ  ،العلمِ  يوِ ذَ  من األفرادِ  اهُ وَ ا سِ مَّ عَ  بوِ  زُ يػَّ مَ يتَ  حبيثُ  بوِ  قِ ل  عَ تػَ اؼب

 .بوِ ا خاصًّ 
 صْ خَّ شَ تَ يػَ  َلْ  نْ كِ لَ  ،العلمِ  يوِ ن ذَ مِ  دٌ حَ ا أَ هَ حَ تَ فػَ  رَ صْ مِ  فَّ أَ  تَ مْ لِ إذا عَ  وُ ولُ قُ تػَ  كَ نَّ إِ ( فَ  ؟رَ صْ مِ  حَ تَ فػَ  نْ : مَ كَ لِ وْ قَ ) كَ  ( ٗٓ٘) 

 .عنوُ  اهللُ  يَ ضِ رَ  ابِ طَّ اػبَ  بنِ  رَ مَ عُ  ِف خبلفةِ  اصِ العَ  و بنُ رُ مْ عَ  وُ نَّ أَ بِ  ابُ جَ يُ فػَ  ،وِ صِ خَ شْ عن مَ  نْ دبَِ  ؿُ أَ سْ تَ فػَ  ،ؾَ دَ نْ عِ 
  فَّ إِ  ثُ يْ حَ وَ  

َ
 ؛نْ دبَِ  السؤاؿِ  ِف جوابِ  عَ قَ يػَ  فْ أَ  ح  صِ  يَ بَل فَ  ،هِ كبوَ و  بٌ اتِ كَ كَ  العارضِ  باألمرِ  ابُ  هبَُ بَل فَ  با التعيُتُ  وبَ لُ طْ اؼب

 . لوُ  ةٍ نَ يػ  عَ مُ  ا غَتُ هَ نػَّ كِ لَ  اإلنسافِ  غبقيقةِ  ةً ضَ ارِ عَ  تْ انَ كَ   فْ إِ ا وَ هَ نػَّ أِلَ 
 ا.قً لَ طْ ( مُ  افِ مَ الزَّ  ُتُ يِ عْ ا تػَ بَِ  بُ لَ طْ  يُ ىَت مَ ) وَ  ( ٘ٓ٘) 
 .ااًل أو حَ   (بًل بَ قْ تػَ سْ أو مُ  ا كافَ يً اضِ ) مَ  ( ٙٓ٘) 
 .هُ وَ أو كبَْ رًاحَ سَ : واعبوابِ  ،ياؼباض الزمافِ  تعيُتِ  بِ لَ ( يُػَقاُؿ: ِف طَ  ؟تَ ئْ  جِ ىَت : مَ وَ ) كبَْ  ( ٚٓ٘) 
 (٘ٓٛ )

 ا.دً أو غَ  الساعةَ  : ىذهِ ، واعبوابُ واالستقباؿِ  اغباؿِ  ٍَتِ مَ من زَ  دٍ احِ وَ  ُتِ يِ عْ تػَ  بِ لَ ( يُػَقاُؿ: ِف طَ  ؟بُ ىَ ذْ  تَ ىَت مَ ) وَ  
  الزمافِ  ُتُ يِ عْ با تػَ  بُ لَ طْ يُ  افَ يَّ أَ ) وَ  ( ٜٓ٘) 

ُ
 ةً نَ سَ  عشرينَ  دَ عْ : بػَ ؟ واعبوابُ سُ رْ الغَ  ىذا رُ مِ ثْ يػُ  افَ يَّ ( فيُػَقاُؿ: أَ  ةً اصَّ خَ  لِ بَ قْ تػَ سْ اؼب

 .دٍ غَ  دَ عْ : بػَ ؟ واعبوابُ يت أْ تَ  افَ يَّ . ويُػَقاُؿ: أَ بًل ثَ مَ 
 .افَ يَّ أَ  لُ مَ عْ تػَ سْ تُ : وَ ( أيْ  وفُ كُ تَ ) وَ  ( ٓٔ٘) 
 كبلـِ   رُ اىِ ظَ  ا ىومَ كَ   ,هِ غَتِ  ِف  لُ مَ عْ تػَ سْ كما تُ   ،عنوُ  اؼبسئوؿِ  فِ أْ شَ لِ  يمِ خِ فْ التػَّ  دِ صْ ( أي: قَ  يلِ وِ هْ التػَّ  عِ ضِ وْ مَ  ) ِف  ( ٔٔ٘) 

 .اةِ حَ الن  
 :ؿُ وَّ اأْلَ فَ  
 ، وفيوِ وِ نِ أْ شَ بِ  والتفخيمِ  يلِ وِ هْ لتػَّ لِ  ،القيامةِ  يوـِ  عَ مَ  افَ يَّ أَ  تْ لَ مِ عْ تػُ د اسْ قَ ( فػَ  {ةِ امَ يَ قِ الْ  ـُ وْ يػَ  افَ يَّ أَ  ؿُ أَ سْ يَ }: اَل عَ تػَ  وِ لِ وْ قَ ) كَ  ( ٕٔ٘) 

  ن األزمافِ مِ  افٍ مَ زَ  ِف أي   عُ قَ يػَ  القيامةِ  ـُ وْ : يػَ أي؟ القيامةِ  ـِ وْ يػَ  وعُ قُ وُ  افَ يَّ : أَ والتقديرُ  ،اؼٍ ضَ مُ  ؼُ ذْ حَ 
ُ
 ؟ةِ لَ بػَ قْ تػَ سْ اؼب



 ٗٗ 

ٙى  -7 ٤ىتي ث٭ة دٕينيي الةؿً  ككي ٍُ ٙى أ٩خى  حنٮى  (513)حي   ؟(514)/ ٠ي
٤ىتي ث٭ة دٕينيي املاكًف، حنٮى  كأي٨ى  -8 ٍُ تي  حي  ؟(515)/ أي٨ى دىٍؾ٬ى
َّنَّ كى  -9

ى
ٍٕىنى  (516)دسٮفي  أ ٙى  ث٧ًى يٍ ٍ  /، حنٮى (517)٠ى َّنَّ يي

ى
ةٍٮدً مى  ٍٕؽى بى  اللي  ًؾقً ٬ى  ًي }أ ٨٦ً  ث٧ٕىن (519)ك (518){٭ى

ٍح٨ى 
ى
ٍٮى  (520)أ ا{ (521)حنى ؾى ًٟ ٬ى ى َّنَّ ل

ى
ٍؿيى٥ي أ ، حنٮى  ث٧ٕىن (523)ك (522)}يىة مى تى َّنَّ  (524)٦ى

ى
ةي اجل ي٢ً دى  أ ٮفي ًزيىةدى  (525)؟سي

                                                                                                                                   

 .{وفَ نُ تػَ فْ يػُ  ارِ لنَّ ى الَ عَ  مْ ىُ  ـَ وْ يػَ }: ىذا السؤاؿِ  ابُ وَ جَ وَ  
 :ين ثاوال 
ـُ نَ تػَ  افَ يَّ : أَ يُػَقاؿَ  فْ كأَ     .اتٍ اعَ سَ  ت  سِ  دَ عْ بػَ  :؟ واعبوابُ ا

  والركوبِ  ،واؼبرضِ  ةِ حَّ الص  كَ  اليت عليها الَشْيءُ  ( أي: الصفةِ  اغباؿِ  ُتُ يِ عْ با تػَ  بُ لَ طْ يُ  فَ يْ كَ ) َو  ( ٖٔ٘) 
َ
 .يِ شْ واؼب

 عليها؟ تَ نْ اليت أَ  ( أي: ما ِىَي اغبالةُ  ؟تَ نْ أَ  فَ يْ : كَ وَ ) كبَْ  ( ٗٔ٘) 
 .ذلكِ  وكبوَ  ،أو مشغوؿٌ  ،يمٌ قِ سَ  أو ،يحٌ حِ : صَ وُ ابُ وَ جَ فَ  
 ا كما ِف اؼبثاؿِ رً بػَ خَ  وفُ كُ تَ فػَ  ،العواملِ  بِ سَ ِىَي حِبَ  وفُ كُ تَ وَ  ا،يً اشِ مَ أو  ,ابً اكِ : رَ وِ ابِ وَ ؟ فيُػَقاُؿ ِف جَ دٌ الِ خَ  اءَ جَ  فَ يْ : كَ وَ كبَْ وَ  

 ؟وُ تَ دْ جَ وَ  حاؿٍ  أو ِف أي   ؟حاؿٍ  أي: على أي   ؟ادً الِ خَ  تَ دْ جَ وَ  فَ يْ : كَ كَ لِ وْ ا ِف قػَ مَ  كَ حااًل  أو واًل عُ فْ مَ  وفُ كُ تَ ، وَ اؼبذكورِ 
؟ وىو دٌ اعِ ـ قَ أ مٌ ائِ قَ أَ  دٌ يْ زَ  فَ يْ فبل يُػَقاُؿ: كَ  ،رُ يػْ ال غَ  ,ةِ يَّ يزِ رِ الغَ  عن الصفاتِ  فَ يْ كَ بِ  ؿُ أَ سْ يُ  وُ أنَّ  مْ هِ ضِ عْ بػَ  كبلـِ   وف ا،ذَ ىَ  

 . ةٍ يَّ يزِ رِ غَ  غَتُ  حاؿٌ  وِىيَ ، مْ تُ ئْ شِ  فَ يْ كَ   مْ كُ ثَ رْ وا حَ تُ أْ  فَ ٌَت عْ دبَِ  وُ نَّ إِ فَ  ،{مْ تُ ئْ  شِ َنَّ أَ }: اَل عَ تػَ  وِ لِ وْ قَ بِ  ودٌ دُ رْ مَ 
  ُتُ يِ عْ با تػَ  بُ لَ طْ يُ  نَ يْ أَ ) وَ  ( ٘ٔ٘) 

َ
 نَ يْ ، ويُػَقاُؿ: أَ بًل ثَ مَ  : إل السوؽِ وُ ابُ وَ جَ وَ ، هُ دَ عْ أو بػَ  ( أي: اآلفَ  ؟بُ ىَ ذْ تَ  نَ يْ : أَ وَ كبَْ  ،افِ كَ اؼب

 .وُ هُ بػْ شِ وَ  ،األمَتِ  اـَ مَ : أَ وُ ابُ وَ جَ ؟ وَ سِ مْ األَ بِ  تَ سْ لَ جَ 
 .بًل ثَ مَ  أو ِف اؼبسجدِ  ،: ِف الدارِ وُ ابُ وَ جَ ؟ وَ دٌ يْ زَ  نَ يْ أَ وَ  
 .لُ مَ عْ تػَ سْ ( أي: تُ  وفُ كُ  تَ َنَّ أَ ) وَ  ( ٙٔ٘) 
 مْ كُ ثَ رْ حَ  واتُ أْ فَ }: تعاَل  وِ لِ وْ قػَ  وَ كبَْ  ؿُ فاألوَّ ، هِ َتِْ غَ وَ  ياؼباض بُتَ  ؽَ رْ  فػَ اَل  ,لٌ عْ ا فِ ىَ دَ عْ بػَ  يكوفَ  أفْ  بُ هبَِ وَ (  فَ يْ  كَ ٌَت عْ ) دبَِ  ( ٚٔ٘) 

 .ذلكِ  ا وغَتَ بً نْ جَ وَ  ةً لَ ابػَ قَ مُ  ،ُتُْ دْ رَ أَ  قٍّ شِ  أي   نْ مِ وَ  ،حاؿٍ  أي   على ٌَت عْ دبَِ  ،مْ تُ ئْ شِ  فَ يْ : كَ أي ،{مْ تُ ئْ  شِ َنَّ أَ 
 ين:والثا 
 ؟القريةَ  ىذهِ  اهللُ  رُ م  عَ يػُ  أو كيفَ  ؟القريةِ  ىذهِ  لَ ىْ أَ  وُ اللَّ  ييِ وبُْ  فَ يْ : كَ ( أيْ  {اِتَِ وْ مَ  دَ عْ بػَ  وُ اللَّ  هِ ذِ ىَ  ِييوبُْ  َنَّ أَ }: وَ ) كبَْ  ( ٛٔ٘) 

 ؟يمٌ قِ أـ سَ  يحٌ حِ صَ أَ  ,ىو فَ يْ : كَ ٌَت عْ دبَِ  ؟دٌ يْ  زَ َنَّ بذا اؼبعٌت، وال يُػَقاُؿ: أَ  لُ مَ عْ تػَ سْ فبل تُ  ،ا الفعلُ هَ لِ ا إذا َل يَ مَ  ؼِ بَل خِبِ 
 ا.أيضً  لُ مَ عْ تػَ سْ ( تُ  ) وَ  ( ٜٔ٘) 
 .ةَ واالبتدائيَّ  ةَ الظرفيَّ  نُ مَّ ضَ تَ تَ ( فػَ  ؟ن أينَ  مِ ٌَت عْ ) دبَِ  ( ٕٓ٘) 
 .السبلـُ  ا عليوِ يَّ رِ كَ عن َز  ةً ايَ كَ  حِ اَل عَ تػَ  وِ لِ وْ ( قػَ  ) كبوَ  ( ٕٔ٘) 
 تِ قْ وَ  غَتِ  ِف  ىا فاكهةً عندَ  دُ هبَِ  وكافَ  ؟ـٍ وْ يػَ  لَّ كُ   اآليت  ؽُ ىذا الرزْ  لكِ  نَ يْ أَ  نْ ( أي: مِ  ؟{اذَ ىَ  كِ  لَ َنَّ أَ  يَُ رْ مَ  ايَ })  ( ٕٕ٘) 

 {.وِ اللَّ  دِ نْ عِ  نْ مِ  وَ ىُ  تْ الَ قَ }ا: ؽبَِ وْ قػَ  بدليلِ  ؟ىذا كِ لَ  يفَ : كَ ا، وليس اؼبرادُ هَ امِ يَّ أَ 
 نَ يْ أَ  نْ : مِ أي؟ َنَّ أَ ا؟ من نَ لَ  وفَ رُ شْ عِ  نَ يْ أَ  نْ : مِ وِ لِ وْ قػَ  وَ كبَْ  ،ةِ االبتدائيَّ  وفَ دُ  ةَ يَّ فِ رْ الظَّ  نُ مَّ ضَ تَ فػَ  ،طْ قَ فػَ  نَ يْ  أَ ٌَت عْ دبَِ  وفُ كُ تَ  دْ قَ وَ  

 ا. بَِ  يحِ رِ صْ لتَّ لِ  نْ  مِ ٌَت عْ مَ  نْ مَّ ضَ تَ تػَ  مْ لَ فػَ  ،وُ لَ بػْ قػَ  امَ لِ  يدٌ كِ أْ تَ  وَ ىُ ا، وَ نَ لَ  وفَ رُ شْ عِ 



 ٗ٘ 

ًثٍذي٥ٍ{ (527)حنٮى  ،٥و ٭ى جٍ دٕينيي ٔؽدو ٦ي  ث٭ة تي ٤ى ٍُ حي  كك٥ٍ  -10
٥ٍ لى  .(528)}زى

٤ىتي حي  مٌّ كأ -11 ةًركى ث٭ة د٧يزيي  ٍُ تىنى ًؽ ال٧ي ظى
ى
ٍمؿو  نٍيً  أ

ى
ةحى ؾ أ ٧ى ٭ي  ٧ ٍيه  /(530)، حنٮى (529)ٕي نٍيً ػى ٞى ًؿي ٛى }أم  ا٣ٍ

ة ة٦ن ٞى ؿي كى  (531){٦ى
ى
يٍكأ كى  ٨ٔ (532)ث٭ة ي ًيًق ظى ةؼي إحل٫ً الـ٦ةًف كاملاكًف كالةًؿ كا٣ٕؽًد كا٣ٕة٢ًًٝ ٗك ٌى  . (533)تى ٦ة دي

ـً ٨ٔ كٝؽ جي أ٣ٛةظي االقذٛ٭ة ٍؿي ة٦ (534)ُتى ٍوًل   ٕ٪ة٬ى
ى
ةفو  (535)األ ٕى ٍػؿىل تي  ل٧ًى

ي
٥ي أ ٭ى  قيةؽً  (537)٦٨ً  (536)ٍٛ

ـً   . (538).الالك
                                                                                                                                   

  وَ ، كبَْ ىَت  ( مَ ٌَت عْ ا ) دبَِ ضً يْ أَ  لُ مَ عْ تػَ سْ ( تُ  ) وَ  ( ٖٕ٘) 
: اَل عَ تػَ  وِ ِف قولِ  اؾِ حَّ عن الضَّ  ذلكَ  لَ قِ نُ  دْ قَ وَ  ؟يلِ الن   ةُ ادَ يَ زِ  دُ وجَ تُ  افٍ مَ زَ  ي  أَ  ِف  وَ ىَت ( أي: مَ  ؟يلِ الن   ةُ ادَ يَ زِ  وفُ كُ  تَ َنَّ ) أَ  ( ٕٗ٘) 

 .ؿِ و زُ النػ   بُ بَ سَ  هُ د  رُ يػَ وَ  {مْ تُ ئْ شِ  َنَّ أَ  مْ كُ ثَ رْ حَ  واتُ أْ فَ }
 ؼُ ذَ وبُْ  دْ قَ وَ  ؟وفَ ثُ بَل ثَ  ـْ أَ  وفَ رُ شْ عِ : أَ تَ لْ قػُ  كَ نَّ أَ ؟ كَ كَ لَ  انبًَ رْ دِ  مْ : كَ تَ لْ ا قػُ ذَ إِ (، فَ  مٍ هَ بػْ مُ  دٍ دَ عَ  ُتُ يِ عْ تػَ  ابَِ  بُ لَ طْ يُ  مْ كَ ) َو  ( ٕ٘٘) 

 
ُ
 .ةً رَّ ؟ أي: مَ كَ تُ يػْ أَ رَ  مْ كَ َو ا، قً انِ ؟ أي: دَ كَ نبَُ رْ دِ  مْ ويُػَقاُؿ: كَ  زُ يػَّ مَ اؼب

 {مْ هُ نػْ مِ  لٌ ائِ قَ  اؿَ قَ }: اَل عَ تػَ  وِ لِ وْ ( قػَ  وَ ) كبَْ  و ( ٕٚ٘) 
 هِ ا على ظاىرِ بَِ  الطلبُ  كافَ   مث إفْ  ؟ةً اعَ سَ  مْ أو كَ  ,ةً نَ سَ  مْ أو كَ , رًاهْ شَ  مْ كَ أو   ,امً وْ يػَ  مْ ( أي: كَ  {مْ تُ ثْ بِ لَ  مْ كَ })  ( ٕٛ٘) 

ُ عَ ا يػُ دبَِ  اعبوابُ  عُ قَ يػَ فػَ   .بًل ثَ مَ  أو ألفٌ  ةٌ ائَ فيُػَقاُؿ: مِ  ،هُ رَ دْ قَ  ُت 
 {ةٍ نَ يػ  بػَ  ةٍ آيَ  نْ مِ  مْ اىُ نَ يػْ آتػَ  مْ كَ   يلَ ائِ رَ سْ إِ  ٍِت بَ  لْ سَ }تعال:  وِ قولِ  كبوَ  ،للجوابِ  اجُ تَ  وبَْ بَل فَ  هِ رِ اىِ ظَ  با على غَتِ  بُ لَ الطَّ  افَ كَ   فْ إِ وَ  

 والتوبيخُ  يعُ رِ قْ التػَّ  دُ صْ القَ ا مبََّ إِ ، وَ الغيوبِ  ـُ بلَّ  عَ اَل عَ تػَ  وُ نَّ أِلَ  ؛لَ يائِ رَ سْ إِ  ٍِت بَ  من جهةِ  اآلياتِ  عددِ  مقدارِ  استعبلـَ  القصدُ  ليسَ  أفْ  ورِ هُ ظُ لِ 
 ـِ دَ على عَ  مْ هُ خب ْ وَ فػَ  ةً َتَ ثِ كَ   اتٍ آيَ  مْ اىُ نَ يػْ ا آتػَ نَ نػَّ أَ بِ  وؾَ ابُ جَ ا أَ ذَ إِ فَ  كَ لِ ذَ  مْ ؽبَُ  لْ ا، أي: قُ اَّنَِ يَ بػَ ا وَ ِتَِ رَ ثػْ مع كَ  ى اآلياتِ ضَ تَ قْ مُ  اعِ بَ اتػ   ـِ دَ على عَ 

 ا. ِتَِ رَ ثػْ كَ   عَ مَ  اعِ بَ االتػ  
  دِ حَ أَ  يزُ يِ با سبَْ  بُ لَ طْ يُ  ي  أَ ) وَ  ( ٜٕ٘) 

ُ
 ثُ يْ حِبَ  أو أشياءَ  ُْتِ ئػَ يْ شَ  م  عُ يػَ  رٌ مْ أَ  اؾَ نَ ىُ  إذا كافَ  :(، يعٍت امَ هُ م  عُ يػَ  ِف أمرٍ  ُْتِ كَ اِر شَ تَ اؼب

َتَكل مِ  عندَ  وؿٌ هُ وىو ؾبَْ  ,مٍ كْ حِبُ  ا عليوِ ومً كُ ا ؿبَْ هَ نػْ ا أو مِ مَ هُ نػْ مِ  دٌ احِ وَ  وكافَ  ،االشًتاؾُ  فيوِ  عَ قَ وَ 
ُ
 ادَ رَ أَ ، وَ هُ زُ يػ  يبَُ  هِ َتِْ غَ  دَ نْ عِ ا فً صْ وَ  وُ لَ  فَّ  أَ الَّ إِ  ،اؼب

  فِ صْ الوَ بِ  اؼبوصوؼِ  عن ذلكَ  يّ أَ بِ  ؿُ أَ سْ يُ  وُ نَّ إِ فَ  ،هُ زَ يػ  سبََ  وَ ىُ 
ُ
 .مِ كْ اغبُ  بُ احِ صَ  وَ ىُ وَ  ،لوُ  زِ ي  مَ اؼب

  ودِ هُ اليػَ  ارَ بَ حْ أَ  بِ رَ العَ  يكِ ِر شْ مُ  اؿِ ؤَ سُ لِ  ةً ايَ كَ  حِ اَل عَ تػَ  وِ لِ وْ ( قػَ  ) كبوَ  ( ٖٓ٘) 
  فَّ إِ ( فَ  {اامً قَ مَ  رٌ يػْ خَ  ُْتِ يقَ رِ الفَ  ي  أَ })  ( ٖٔ٘) 

ُ
ى  لَ عَ  ؽُ دُ صْ تَ  ةُ يَّ يقِ رِ والفَ ، ةُ يَّ َتِْ اػبَ  لوُ  تْ تَ بَ ثػَ  ُْتِ يقَ رِ الفَ  دَ حَ أَ  أفَّ  وفَ دُ قِ تَ عْ مُ  ُتَ كِ ِر شْ اؼب

  بالوصفِ  اؼبوصوؼِ  الفريقِ  عنوا لُ أَ سَ ا، فَ هَ ومِ مُ عُ لِ  ةُ لو اػبَتيَّ  تْ تَ بَ م من ثػَ ىُ عندَ  زْ يػَّ مَ تَ ا، وَل يػَ مَ هُ نػْ مِ  لٍّ كُ 
ُ
الوا: قَ  مْ هُ نػَّ أَ كَ ا، فَ نِبَ دِ حَ أِلَ  زِ ي  مَ اؼب

 واعبوابُ ، اعبوابِ  وا ِف ىذابُ ذَ كَ   دْ قَ وَ  .مْ تُ نػْ أَ  :مْ ؽبِِ وْ قَ بِ  هودِ الي أحبارُ  مْ هُ ابػَ جَ أَ  دْ قَ وَ  ؟مَ لَّ سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  اهللُ ى لَّ صَ  دٍ مَّ ؿبَُ  ابُ حَ صْ أَ  ـْ أَ  رٌ يػْ خَ  نُ كبَْ 
 .يزُ يِ مْ التَّ  بوِ  لَ صَ حَ  ُْتِ ن اعبوابػَ مِ  ل  كُ ، َو دٍ مَّ ؿبَُ  ىو أصحابُ 

 (ٖٕ٘ )
 يّ ا ( أي: بأبَِ  ؿُ أَ سْ يُ ) وَ  

(، ومنُو قولُُو تعال ِحَكايًَة عن ُسَلْيَماَف  إليوِ اُؼ ) عن الزماِف واؼبكاِف واغباِؿ والعدِد والعاقِل وغَتِِه َحَسَب ما ُتضَ  ( ٖٖ٘) 
  األمرَ  فَّ إِ ا، فَ هَ شِ رْ عَ بِ  يٍِت تِ أْ يَ  ن  اعبِ وَ  سِ نْ اإلِ  ي  : أأي {اهَ شِ رْ عَ بِ  يٍِت تِ أْ يَ  مْ كُ ي  أَ }عليِو السبلـُ: 

ُ
 دِ نْ من جُ  مْ هُ نػْ مِ  لٍّ كُ   فُ وْ ىو كَ  ؾَ رَ تػَ شْ اؼب

 . هِ رِ مْ أِلَ اًداقَ نػْ مُ وَ  ،افَ مَ يْ لَ سُ 
 ا ِف اؽبَِ مَ عْ تِ عن ( اسْ  االستفهاـِ  اظُ فَ لْ أَ  جُ رُ زبَْ  دْ قَ ) وَ  ( ٖٗ٘) 



 ٗٙ 

ٔى / (540)، حنٮى (539)ٍكًٮيىحً اك٣تَّ  -1 ٮىاءه    ٤ىيًٍ٭٥ٍ }قى
ى
٥ٍ أ ٍرتى٭ي ٩ٍؾى

ى
  أ

ى
ى  ـٍ أ ٥ٍ تي  ٥ٍ ل  .(541){٪ًٍؾر٬ٍي

 
 
 
 
 
ٍفً كاجلَّ  -2

اءي اإٍلً / (543)، حنٮى (542) ـى ٢ٍ صى ةفً }٬ى ةفي اإٍلً  الَّ إً  (544)ٍظكى  .(545){ٍظكى
ةرً كاإلً  -3   /(547)حنٮى  ،(546)٩ٍسى

ى
ٍيى }أ ٮفى دى  اللً  دى ٔي   (548){ٍؽ

ى
ةؼو ثً  اللي  حٍفى ٣ى }أ قي خى  سى  . (549){جٍؽى

                                                                                                                                   
 ( الذي ىو االستفهاـُ  ي  لِ صْ ا األَ اىَ نَ عْ ) مَ  ( ٖ٘٘) 
  ( أي: ىذهِ  مُ هَ فْ ى تػُ رَ خْ أُ  افٍ عَ مَ ) لِ  ( ٖٙ٘) 

َ
 .ين اعَ اؼب

 .االستفهاـِ ِبَقرِيَنةِ  ن ( ألفاظِ ) مِ  ( ٖٚ٘) 
 القرينةِ  مع وجودِ  ةٍ قَ بَل عَ ا لِ ازً ؾبََ  لبلستفهاـِ  ةِ رَ اؼبغايِ  رِ خَ األُ  ا ِف اؼبعايناستعماؽبَُ  وفُ كُ يَ بلـِ ( وداللِتِو، فػَ ) سياِؽ الك ( ٖٛ٘) 

 
َ
 . ي  لِ صْ اؼبعٌت األَ  عن إرادةِ  ةِ عَ انِ اؼب

  االستفهاـِ  ا وبُتَ هَ نػَ يػْ بػَ  والعبلقةُ  ،ُْتِ ئػَ يْ شَ  ( أي: بُتَ  ةِ يَ وِ سْ التَّ ) كَ  ( ٜٖ٘) 
ُ
 هِ َتِْ غَ وَ  الشَّْيءِ  بُتَ  التسويةَ  ألفَّ  ؛بواسطةٍ  ةُ يَّ بِ بَّ سَ اؼب

 .وُ نْ عَ  االستفهاـَ  يضِ تَ قْ وىو يػَ  ،وُ لَ هْ جَ ي ضِ تَ قْ وىو يػَ  ،بوِ  االحتفاؿِ  ـَ دَ عَ  يضِ تَ قْ تػَ 
 :اِل عَ تػَ  وِ ( قولِ  ) كبوَ  ( ٓٗ٘) 
عنهما معٌت  خَ لَ سَ وقد انْ  ، االستواءِ ٌَت عْ مَ لِ  افِ تَ دَ رَّ ؾبَُ  ـْ وأَ  ( فاؽبمزةُ  {مْ ىُ رْ ذِ نْ تػُ  َلَْ  ـْ أَ  مْ هُ تػَ رْ ذَ نْ أَ أَ  مْ هِ يْ لَ عَ  اءٌ وَ سَ })  ( ٔٗ٘) 

 .وُ مُ دَ عَ وَ  ؾَ ارُ ذَ نْ إِ عليهم  وٍ تَ سْ أي: مُ  ,اسً أْ رَ  االستفهاـِ 
   ما، والعبلقةُ ( دبعٌَت  يِ فْ ) والنػَّ  ( ٕٗ٘) 

ُ
 . االستفهاـَ  يضِ تَ قْ وىو يػَ  ،هِ ودِ جُ وُ بِ  لٌ هْ جَ  الشَّْيءِ  يَ فْ نػَ  ألفَّ  ؛ةُ يَّ بِ بَّ سَ اؼب

 :اَل عَ تػَ  وِ لِ وْ ( قػَ  ) كبوَ  ( ٖٗ٘) 
 هُ اؤُ زَ ا جَ ( أي: مَ { افِ سَ حْ اإْلِ  اءُ زَ جَ  لْ ىَ })  ( ٗٗ٘) 
 (. {افُ سَ حْ اإْلِ  الَّ إِ })  ( ٘ٗ٘) 
 ، والعبلقُة االستفهاـِ  ظُ فْ لَ  عليوِ  لَ خَ ما دَ  أي: إنكارِ  اإلنكارِ ) وَ  ( ٙٗ٘) 

ُ
 ةِ رَ فْ والنػَّ  وِ تِ اىَ رَ  كَ ٌَت عْ دبَِ  - لشَّْيءِ ا إنكارَ  ألفَّ  ؛ةُ يَّ بِ بَّ سَ اؼب

 . االستفهاـَ  يضِ تَ قْ يػَ  لُ هْ اعبَ وَ  ،اعبهلَ  ـُ زِ لْ تػَ سْ وىو يَ  ،إليوِ  نِ ىْ الذ   وِ ج  وَ تػَ  ـَ دَ عَ  ـُ زِ لْ تػَ سْ يَ  - وِ وعِ قُ عن وُ 
 : اَل عَ تػَ  وِ لِ وْ ( قػَ  ) كبوَ  ( ٚٗ٘) 
 (٘ٗٛ )

 ( فَ  {وفَ عُ دْ تَ  وِ اللَّ  رَ يػْ غَ أَ })  
ُ
  فَ وْ كَ   :ٍِت عْ يػَ  ،لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اهللِ  وىو غَتُ  ،ىنا اؼبفعوؿُ  رُ كَ نْ اؼب

َ
 ال نفسَ  ,اهللِ  رَ يػْ و غَ عُ دْ اؼب

  ، وقد يكوفُ الدعاءِ 
ُ
  :اَل عَ تػَ  وِ لِ وْ قػَ  وَ كبَْ  ،الفعلَ  رُ كَ نْ اؼب



 ٗٚ 

ٮفى / (551)حنٮى  ،(550)كاألٍمؿً  -4 ٪ٍذى٭ي ٍجذي٥ٍ ٦ي
ى
٢ٍ أ ٭ى   /كحنٮى  (552){}ذى

ى
ٍق٤ى٧ٍذي٥ٍ }أ

ى
ٮااجٍ  ًم/أ (553){أ ٮاكى  ذى٭ي ٍق٧٤ًي

ى
 . (554)أ

٥ٍ  /(556)حنٮى  ،(555)ٍهً كاجلَّ  -5 ٍٮجى٭ي ٍنى ُتى
ى
ٍ  ٚىةللي  (557)}أ ٍف ُتى

ى
ٜ  أ ظى

ى
ٮٍقي أ  . (558){نى

 
 
 
 
 
ًٜ كا٣تَّ  -6   ٢ٍ }٬ى  /(560)حنٮى  ،(559) ٍنًٮي

ى
٥ٍ أ ى  دي٣ سي ابو ٔى  ٨ٍ ٦ً  ٥ٍ ٪ًٍضيسي تي  ةو ةرى ًتى  ىلعى   ؾى

ى
  (561){حًل٥و أ

ً  اذى  ٨ٍ }٦ى / (563)حنٮى ، (562)كاتلْٕي٥ً  -7 ى  ماذلَّ ٓي ي ٛى  . (564){ًإٍذ٫ً٩ً ثً  الَّ إً  قي ٪ٍؽى ًٔ  ٍن

                                                                                                                                   
 ( فَ { هُ دَ بْ عَ  اؼٍ كَ بِ  وُ اللَّ  سَ يْ لَ أَ })  ( ٜٗ٘) 

ُ
  وفُ كُ يَ وَ  ,الفعلُ  فيوِ  رُ كَ نْ اؼب

ُ
 اهللِ  كفايةِ   ـُ دَ عَ  وىوَ  ،اؽبمزةُ  عليوِ  تْ لَ خَ  َ د امَ  ارَ كَ نْ إِ  ادُ رَ اؼب

  كافَ   يِ فْ على النػَّ  لَ خَ دَ  اآليةِ  ِف ىذهِ  اإلنكارَ  فَّ إِ  وحيثُ  ،هُ دَ بْ عَ 
َ
 يِ فْ النػَّ  يُ فْ نػَ وَ  ،يِ فْ لنػَّ لِ  يٌ فْ نػَ  يِ فْ النػَّ  ارَ كَ نْ إِ  فَّ أِلَ  ؛هِ دِ بْ عَ لِ  اؼٍ كَ  وُ  اللَّ ٌَت عْ اؼب

 . ِ هُ دَ بْ عَ  اؼٍ كَ بِ  سَ يْ لَ  العَ تػَ  اهللَ  أفَّ  ةِ رَ فَ من الكَ  مُ ىَّ وَ تػَ يػَ  نْ على مَ  د  رَ  اآليةَ  ألفَّ  ا،يًّ الِ طَ بْ إِ ا ارً كَ نْ ى إِ مَّ سَ يُ . وَ ي  فِ نْ لمَ لِ  اتٌ بَ ثػْ إِ 
 مث منوُ  ،الطلبِ  قِ لَ طْ مُ إل  ءٍ يْ شَ بِ  العلمِ  بِ لَ طَ ا من هَ لِ قْ نػَ بِ  واإلطبلؽُ  يدُ يِ قْ التػَّ  العبلقةُ وَ  ،الفعلِ  بِ لَ ( أي: طَ  ) واألمرِ  ( ٓ٘٘) 

 . لِ عْ الفِ  بِ لَ إل طَ 
 (: اَل عَ تػَ  وِ لِ وْ قػَ  وَ ) كبَْ  ( ٔ٘٘) 
 :اَل عَ تػَ  وِ لِ وْ ( و قػَ  {وفَ هُ تػَ نْ مُ  مْ تُ نػْ أَ  لْ هَ فػَ })  ( ٕ٘٘) 
 .وَل األُ  من اآليةِ  ادِ رَ للمُ  َتٌ سِ فْ تػَ وا ( هُ تػَ نػْ ا( أي:  {مْ تُ مْ لَ سْ أَ أَ })  ( ٖ٘٘) 
 .ةِ من الثانيَ  ادِ رَ للمُ  َتٌ سِ فْ ( تػَ وا مُ لِ سْ أَ ) وَ  ( ٗ٘٘) 
 مث منوُ  ،الطلبِ  قِ لَ طْ إل مُ  ْيءٍ شَ بِ  العلمِ  بِ لَ طَ ا من هَ لِ قْ نػَ بِ  واإلطبلؽُ  التقييدُ  والعبلقةُ  ،ؾِ رْ التػَّ  بِ لَ ( أي: طَ  يِ هْ النػَّ ) وَ  ( ٘٘٘) 

 . ؾِ رْ التػَّ  بِ لَ إل طَ 
  :اَل عَ تػَ  وِ لِ وْ ( قػَ  ) كبوَ  ( ٙ٘٘) 
 .مْ ىُ وْ شَ ( أي: ال زبَْ { مْ هُ نػَ وْ شَ زبَْ أَ })  ( ٚ٘٘) 
 ( منهم. {هُ وْ شَ زبَْ  فْ أَ  ق  حَ أَ  وُ اللَّ فَ })  ( ٛ٘٘) 
  االستفهاـِ  وبُتَ  وُ نَ يػْ بػَ  ( والعبلقةُ  يقِ وِ شْ التَّ ) وَ  ( ٜ٘٘) 

ُ
 .اعبهلِ عن  بِ ب  سَ ِف التَّ  ةُ هَ ابػَ شَ اؼب

  :اَل عَ تػَ  وِ لِ وْ ( قػَ  ) كبوَ  ( ٓٙ٘) 
 مْ هُ نػَّ أِلَ  ؛ةً ارَ ذِبَ  اهُ ظَبَّ ، وَ اَل عَ تػَ   اهللِ َل إِ  اؿِ مَ عْ األَ  ب  حَ ى أَ لَ ( أي: عَ  يمٍ لِ أَ  ابٍ ذَ عَ  نْ مِ  مْ يكُ جِ نْ تػُ  ةٍ ارَ ى ذِبَ لَ عَ  مْ كُ ل  دُ أَ  لْ ) ىَ  ( ٔٙ٘) 

 وِ اللَّ  يلِ بِ ِف سَ  وفَ دُ اىِ ذبَُ وَ  وِ ولِ سُ رَ وَ  وِ باللَّ  وفَ نُ مِ ؤْ تػُ }: ) وِ لِ وْ قَ  بِ اَل عَ تػَ  وُ نَ يػَّ وقد بػَ  ،ن النارِ مِ  والنجاةَ  وِ تِ نَّ جَ  لَ يْ نػَ  وَ اَل عَ تػَ  اهُ ضَ رِ  يوِ فِ  وفَ حبَُ رْ يػَ 
 .آليةَ ا(  مْ كُ سِ فُ نػْ أَ وَ  مْ كُ الِ وَ مْ أَ بِ 



 ٗٛ 

  حنٮى  ،(565)كاتلعٞيي  -8
ى
  ؟!(566)٠سيان  ٫ي ذى ظٍ ؽى ٦ى  ماذلً  اؾى ٬ى / أ

ة)كى  َّ٦
ى
َى ٧ىن  اتلَّ  أ ءو  (567)٤ىتي ( ٚ٭ٮ  ٍ ي  ٍؿجى يي  ال (568)حمجٮبو  َشى ٮلي ىي ٍٮ٫ً٩ً ٣ً  ؛(569)ظي يؽى ثى  (571)أك (570)ٍكذىًعيلن مي  ١ى ًٕ 

 . (573)٠ٞٮًلً  ؛(572)ٝيٮًع الٮي 
 

  
ى
ٍ  الى أ  ٚى     ة٦ن ٮٍ يى  ٮدي ٕي حى  النجةبى  خى حلى

ي
  (574)يتي نً ال٧ى  ٢ى ٕى ذى  ة٧ى ثً  قي ًْبى ػٍ أ

 
ٙى  / حلخى ًل  ًسً ٍٕ ال٧ي  ٝٮؿً  (575)ك  . (576)دي٪ةرو  أ٣

                                                                                                                                   
  االستفهاـِ  و وبُتَ بينَ  ةُ قَ بَل العَ ( وَ  يمِ ظِ عْ التػَّ ) وَ  ( ٕٙ٘) 

ُ
 بوِ  ، واعبهلُ وِ بِ  عن اعبهلِ  بٌ بَّ سَ مُ  الَشْيءِ  عن االستفهاـَ  فَّ أِلَ  ؛ةُ يَّ بِ بَّ سَ اؼب

 . اءً عَ أو اد   ةً يقَ قِ حَ  اإلدراؾِ  ـُ دَ عَ  وِ نِ أْ شَ ن مِ  العظيمَ  األمرَ  ألفَّ  ؛ايمً ظِ عَ  وِ نِ وْ عن كَ  بٌ بَّ سَ مُ 
  :اَل عَ تػَ  وِ لِ وْ ( قػَ  ) كبوَ  ( ٖٙ٘) 
 يدُ رِ يُ  {وِ نِ ذْ إِ  بِ الَّ إِ }: وِ لِ وْ قَ بِ  اهُ نَ ثػْ تَ ا اسْ  مَ الَّ إِ  هُ دَ نْ عِ  دٍ حَ أِلَ  ةَ اعَ فَ : ال شَ ( يعٍت {وِ نِ ذْ إِ  بِ الَّ إِ  هُ دَ نْ عِ  عُ فَ شْ ي يَ ذِ ا الَّ ذَ  نْ مَ })  ( ٗٙ٘) 

 . ضٍ عْ بػَ م لِ هِ ضِ عْ بػَ  اؼبؤمنُتِ  وشفاعةَ  واؼببلئكةِ  األنبياءِ  ضِ عْ بػَ  ةَ اعَ فَ شَ َوَسلََّم وَ  َعَلْيوِ صلَّى اللَُّو  وُ : شفاعتَ كَ لِ ذَ بِ 
 عن الَشْيءِ  االستفهاـَ  فَّ أِلَ  ؛طَ ائِ سَ وَ بِ  ةُ يَّ مِ البلزِ  االستفهاـِ  وبُتَ  وُ نَ يػْ بػَ  ا، والعبلقةُ َتً قِ حَ  الشَّْيءِ  د  ( أي: عَ  ) والتحقَتِ  ( ٘ٙ٘) 

 . هُ ارَ قَ حْ تِ اسْ  يضِ تَ قْ وىو يػَ  ،بوِ  االعتناءِ  ـَ دَ عَ  يضِ تَ قْ يػَ  وىو ،بوِ  اعبهلَ  يضِ تَ قْ يػَ 
 .َتٌ قِ حَ  وِ بِ  ف  خَ تَ سْ مُ  صٌ خْ ( أي: ىذا شَ  ؟اَتً ثِ كَ   وُ تَ حْ دَ : ىذا الذي مَ وَ ) كبَْ  ( ٙٙ٘) 
 .وؿِ صُ ( حُ  بُ لَ فهو طَ  ٍت  مَ ا التَّ مَّ أَ ) وَ  ( ٚٙ٘) 
 .وبٌ بُ ؿبَْ  وُ نَّ إِ  ثُ يْ من حَ  :ي( أَ  وبٍ بُ ؿبَْ  ْيءٍ ) شَ  ( ٛٙ٘) 
 .بًل صْ أَ  وِ ولِ صُ ِف حُ  عُ مَ طْ  يُ أي: اَل  ،وُ ولُ صُ ى حُ جَ رْ ) ال يػُ  ( ٜٙ٘) 
 .ةً ادَ  أو عَ بًل قْ  ( أي: عَ يبًل حِ تَ سْ مُ  وِ نِ وْ كَ ) لِ  ( ٓٚ٘) 
 ا.نً كِ فبُْ  وِ نِ وْ كَ ) أو ( لِ  ( ٔٚ٘) 
والنواِىي  رُ امِ وَ األَ  بوِ  جَ رَ خَ  ؿُ وَّ أَ  دٌ يْ قػَ (  وبٍ بُ ؿبَْ ) : وُ وقولُ  ،سِ نْ اعبِ  ةِ لَ زِ نْ دبَِ  ( ءٍ يْ شَ  بُ لَ طَ ) : وُ ( فقولُ  الوقوعِ  ) بعيدَ  ( ٕٚ٘) 

 اَل )  :وُ وقولُ  ،وِ أو إقبالِ  هِ ودِ جُ وُ  ـُ دَ أو عَ  هِ ودِ جُ وُ  دُ صْ قَ  بل من حيثُ  ,وبٌ بُ ؿبَْ  وُ نَّ إِ  من حيثُ  الَشْيءِ  ا غبصوؿِ بً لَ طَ  تْ سَ يْ ا لَ هَ نػَّ أِلَ  ؛والنداءُ 
  افُ كَ مْ إِ  ٍت  مَ التَّ  ةِ حَّ ِف صِ  طُ رَ تػَ شْ ال يُ  وُ أنَّ  مَ لِ عُ  دِ يْ ن ىذا القَ ومِ  ،يج  رَ التػَّ  بوِ  جَ رَ خَ  افٍ ثَ  دٌ يْ قػَ  ( وُ ولُ صُ ى حُ جَ رْ يػُ 

ُ
 قد يكوفُ  بل ،وِ اتِ ذَ لِ  ٌتَّ مَ تَ اؼب

 
ُ
 .نٍ كِ فبُْ  غَتَ بعيًدا وفُ كُ ، وقد يَ على القدوـِ  ؼٌ رِ شْ وىو مُ  ،ـُ دَ قْ ا يػَ دً الِ خَ  تَ يْ : لَ ا، كبوَ يبً رِ قَ  ٌتَّ مَ تَ اؼب

 الشاعرِ  ( أي: قوؿِ  وِ ) كقولِ  ( ٖٚ٘) 
  لَ عَ ا فػَ دبَِ  هُ بَِ خْ أُ ا * فَ مً وْ يػَ  ودُ عُ يػَ  ابَ بَ الشَّ  تَ يْ  لَ اَل ) أَ  ( ٗٚ٘) 

َ
 اؼبرادَ  على أفَّ  اءً نَ بِ  ةً ادَ عَ  عٌ نِ تَ فبُْ  الشبابِ  دَ وْ عَ  فَّ إِ ( فَ  يبُ شِ اؼب

  افٌ مَ زَ  للزمافِ  يكوفَ  أفْ  وِ امِ زَ لْ تِ السْ  ةِ يَ امِ ى النَّ وَ القُ  ازديادِ  افُ مَ زَ  بوِ  يدَ رِ أُ   بأفْ بًل قْ أو عَ  الشيخوخةِ  ةُ وَّ قػُ  بالشبابِ 
 ا، كبوَ نً كِ ا فبُْ يدً عِ بَ  وفُ كُ ) و ( قد يَ  ( ٘ٚ٘) 
  ) قوؿِ  ( ٙٚ٘) 

ُ
 .هِ ارِ سَ عْ لو إِلِ  الوقوعِ  بعيدُ  وُ نَّ كِ لَ ، وَ بًل قْ عَ وَ  ةً ادَ عَ  نٌ كِ فبُْ  ارٍ ينَ دِ  فِ لْ أِلَ  وُ تَ يَّ كِ لْ مِ  فَّ إِ ( فَ  ارٍ ينَ دِ  فَ لْ أَ  ِل  تَ يْ : لَ رِ سِ عْ اؼب



 ٜٗ 

ٓى  (577)األٍمؿي  اكفى  كإذا  رَّ ذىٮى جى٫ي دى  ٚإفَّ  (578)الىٮؿً  ٦ي ر  ي  (579)ؿى ّمَّ ي ينةدى  كى ي كى  ,(580)ؿىص  ٕىْبَّ  ٕىىسى ثً  (581)ٔ٪٫ي  يي
٢َّ كى  (582) ٕى ٍ  (583)٣ى ٢َّ } ٣ى / (584)ٮى حنى ٍ  اللى  ٕى ؽى بى  ًؽثي يي ٟى ذى  ٍٕ ً   ل

ى
اأ  .(585){ٍمؿن

ٓي  ٧ىن  كل٤ذَّ   ٍربى
ى
  أ

ى
  (587)/ كاظؽةه  (586)دىكىاتو أ

ى
ٍ  ًهى كى  (588)ٍو٤ًيَّحه أ ،حلى   ٗيي  ثه زىلى كى  خى

ى
 كه ,(589)ٍو٤ًيَّحو أ

 . (591)، حنٮى (590)٢ٍ٬ 
  

 
 

                                        
  األمرُ  ا كافَ ذَ إِ ) وَ  ( ٚٚ٘) 

ُ
 .نُ كِ مْ ( اؼب

 .وِ وعِ قُ ا ِف وُ وعً مُ طْ مَ وَ  هُ وَّ جُ رْ ( أي: مَ  وؿِ صُ اغبُ  عَ قَّ وَ تػَ ) مُ  ( ٛٚ٘) 
 .اغبصوؿِ  بَ ق  رَ ( أي: تػَ  وُ بَ قػ  رَ تػَ  فَّ إِ ) فَ  ( ٜٚ٘) 
 بُ ق  رَ بل ىو تػَ  ،بٍ لَ طَ بِ  ليسَ  يَ والًتج   ،قَ بَ كما سَ   بٌ لَ طَ  التمٍت َ  ألفَّ  ؛نٌ ايُ بَ تػَ  التمٍت   وبُتَ  وُ نَ يػْ بػَ ا (، فػَ يً ج  رَ ى تػَ مَّ سَ ) يُ  ( ٓٛ٘) 

  افُ كَ مْ إِ  يج  رَ التػَّ  ةِ حَّ ِف صِ  طَ رَ تػَ شْ يُ  ا أفْ مَ هُ نػَ يػْ بػَ  ا الفرؽُ وأيضً  ،اغبصوؿِ 
ُ
  إمكافُ  ٍت  مَ ِف التَّ  طُ رَ تػَ شْ  يُ اَل وَ  ،ىجَّ رَ تػَ اؼب

ُ
ِف  طُ رَ تػَ شْ يُ  وُ وأنَّ  ,ٌتَّ مَ تَ اؼب

 
ُ
  خببلؼِ  اوبً بُ ؿبُْ  وُ نُ وْ كَ   ٌتَّ مَ تَ اؼب

ُ
: كبوَ  اؽٌ فَ شْ إِ  :ويُػَقاُؿ لوُ  ا،وىً رُ كْ مَ أو ا، ينَ طِ عْ تػُ  كَ لَّ عَ : لَ ، كبوَ عٌ مَ طَ  :ا، ويُػَقاُؿ لوُ وبً بُ ؿبَْ  فقد يكوفُ  ،ىجَّ رَ تػَ اؼب

 . ةَ اعَ السَّ  وتُ مُ أَ  يل  عَ لَ 
  اؼبذكورِ  بِ ق  رَ ( أي: عن التػَّ  عنوُ  رُ بػَّ عَ يػُ ) وَ  ( ٔٛ٘) 

ُ
 .يج  رَ التػَّ ى بِ مَّ سَ اؼب

 .ا فيوِ وعً مُ طْ مَ  األمرُ  كافَ   ى ( إفْ سَ عَ ) بِ  ( ٕٛ٘) 
 .ي  رِ نَ الفَ  هُ ادَ فَ . أَ الثاين من  غُ لَ بػْ أَ  ؿَ األوَّ  أفَّ  ،عِ مَ والطَّ  عِ ق  وَ التػَّ  بُتَ  والفرؽُ  ا،عً قػَّ وَ تػَ مُ  كافَ   ( إفْ  لَّ عَ لَ ) وَ  ( ٖٛ٘) 
  اَل عَ تػَ  وِ لِ وْ قػَ وَ  ،{حِ تْ الفَ بِ  يتَ أْ يَ  فْ أَ  وُ ى اللَّ سَ عَ فػَ }: اَل عَ تػَ  وِ ( قولِ  ) كبوَ  ( ٗٛ٘) 
أو  ,فيها عنها إل الرغبةِ  أو من الرغبةِ  ا،هَ تِ بَّ ؿبََ ا إل هَ ضِ غْ من بػُ  وُ بَ لْ قػَ  بُ لِ قْ ي: يػَ ا ( أرً مْ أَ  كَ لِ ذَ  دَ عْ بػَ  ثُ دِ وبُْ  وَ اللَّ  لَّ عَ ) لَ  ( ٘ٛ٘) 

 .اهَ عُ اجِ رَ يػُ فػَ  ,عليو إل الندـِ  الطبلؽِ  ةِ يبَ زِ من عَ 
 ةُ ظَ فْ لَ  ؛عليوِ  ؿ  دُ تَ  وكلماتٍ  اظٍ فَ لْ ( أي: أَ  اتٍ وَ دَ أَ  عُ بَ رْ أَ  ٍت  مَ لتَّ ) ولِ  ( ٙٛ٘) 
 ا.( منهَ  ةٌ دَ احِ ) وَ  ( ٚٛ٘) 
 ا. يًّ يقِ قِ  حَ ااًل مَ عْ تِ اسْ  فيوِ  ةٌ لَ مَ عْ تػَ سْ مُ  ,ةً غَ لُ  لوُ  ةٌ وعَ ضُ وْ ( أي: مَ  ةٌ يَّ لِ صْ ) أَ  ( ٛٛ٘) 
 .ةٍ قَ بَل عَ ا لِ يًّ ازِ  ؾبََ ااًل مَ عْ تِ اسْ  فيوِ  ةٌ لَ مَ عْ تػَ سْ مُ ، ةً غَ لُ  هِ َتِْ غَ لِ  ا موضوعةٌ هَ نػَّ أَ  :( أي ةٍ يَّ لِ صْ أَ  غَتُ  . وثبلثٌ تَ يْ . ) وِىَي لَ ( ٜٛ٘) 
 مطلقُ  وَ ب  شُ  بأفْ  ،ةِ التبعيَّ  االستعارةِ  على سبيلِ  ٍت  مَ للتَّ  لُ مَ عْ تػَ سْ تُ وقد  ،لبلستفهاـِ  ا ِف األصلِ هَ نػَّ إِ ( فَ  لْ ىَ  ) وِىَي: ( ٜٓ٘) 

  تْ َتَ عِ تُ فاسْ  ،اتِ يَّ ئِ زْ لجُ لِ  يوُ بِ شْ ى التَّ رَ سَ فَ  ،ِف كلٍّ  الطلبِ  قِ لَ طْ مُ  عِ امِ جِبَ  االستفهاـِ  قِ لَ طْ دبُِ  التمٍت  
َ
 للتمٍت   ي  ئِ زْ اعبُ  لبلستفهاـِ  ةُ وعَ ضُ وْ ىل اؼب

  اجملازِ  ، أو على سبيلِ ي  ئِ زْ اعبُ 
ُ
الذي  باحملبوبِ  دَ ي  مث قػُ  ,هِ عن قيدِ  قَ لِ طْ أُ فَ  ،مِ هْ الفَ  بِ لَ طَ لِ  ((ىل)) فإفَّ  ؛والتقييدِ  اإلطبلؽِ  لعبلقةِ  لِ سَ رْ اؼب

 ،وِ ولِ صُ ِف حُ  ةَ يَ اعِ مَ ال طَ 
 :عن الكفارِ  ةً ايَ كَ  حِ اَل عَ تػَ  وِ لِ وْ ( قػَ  ) كبوَ  ( ٜٔ٘) 



 ٘ٓ 

ىة  ٢ٍ جلى ٭ى ٕى ٨ٍ٦ً مي }ذى ٮاٚى  ةءى ٛى ٕي ٛى ى  حىٍن ىٮٍ كى ، (592){ةجلى   ٤ىٮٍ } ٚى  /(594)حنٮى  (593)ل
ى
ى  فَّ أ ةن ٠ى  ةجلى ٮفى ذى  ؿَّ ، (595){ٍؤ٦ًً٪نيى ال٧ي  ٨ى ٦ً  ٪ى١ي

٢َّ كى  ٕى  /  ٝىٍٮًلً  (597)حنٮى  (596)٣ى
  

ى
ةٞى ا٣ٍ  بى ًسٍ أ ٨ٍ  ٢ٍ ٬ى  (598)ُى   (600)ًٮيخي ٬ى  ؽٍ ٝى  ٨ٍ ٦ى  ىلى إً  ل  ٕى ٣ى    ٫ي ةظى ٪ى صى  (599)يي ًٕ يي  ٦ى

ى
  (601)يي ًَ أ

ةؿً قٍ كاًل  ٧ٍٕى تي  اتل٧َّىن   ؾ (602)األدكاًت  ٬ؾق ًذ ٪ٍىى ة املٌةرعي  (603)حي ٓي ؾ صٮاثً٭ى   (604)الٮاٝ
 

                                        
ال  فيوِ  عُ مَ طْ يُ  يعَ فِ ال شَ  أفْ  مُ لَ عْ يػُ  حيثُ  وُ نَّ أِلَ  ؛ٍت  مَ التَّ  دِ صْ قَ ا يُػَقاُؿ ىذا لِ مبََّ إِ ( وَ  {انَ وا لَ عُ فَ شْ يَ فػَ  اءَ عَ فَ شُ  نْ ا مِ نَ لَ  لْ هَ فػَ })  ( ٕٜ٘) 

  االستفهاـِ  على الكبلـِ  لُ ضبَْ  ح  صِ يَ 
ُ
  العلمِ  ـِ دَ عَ لِ  يضِ تَ قْ اؼب

ُ
إل  يد  ؤَ يػُ  على االستفهاـِ  الكبلـِ  لُ مْ حَ ا، فَ يً فْ ا أو نػَ وتً بُ ثػُ  منوُ  مِ هِ فْ تػَ سْ باؼب

َ عَ تػَ فػَ  ،ضِ التناقُ    ازُ رَ بػْ إل ىل إِ  تَ يْ عن لَ  ِف العدوؿِ  ةُ تَ كْ ، والنُ ٍت  مَ وىو التَّ  هِ على غَتِ  اغبملُ  ُتَّ
ُ
الذي ال  ,منوُ  مْ هَ اؼبستفْ  صورةِ  ِف  ٌتَّ مَ تَ اؼب

   ِف صورةِ إالَّ  ,بو اإلتيافُ  اعَ طَ تَ سْ حىت ال يُ  بوِ  العنايةِ  كماؿِ   إلظهارِ  وِ ائِ فَ تِ انْ بِ  ـَ زْ جَ 
ُ
 . وِ ِف وقوعِ  عُ مَ طْ الذي يُ  نِ كِ مْ اؼب

 ِف ىل. ـَ دَّ قَ ما تػَ  مثلَ  ،زِ و  جَ التَّ  على طريقِ  ٍت  مَ للتَّ  لُ مَ عْ تػَ سْ وقد تُ  ،ةٌ يَّ طِ رْ شَ  ا ِف األصلِ هَ نػَّ إِ ) ولو ( فَ  ( ٖٜ٘) 
 تعال: وِ لِ وْ ( قػَ  ) كبوَ  ( ٜٗ٘) 
 مِ  وفَ كُ نَ فػَ  ةً رَّ ا كَ نَ لَ  فَّ أَ  وْ لَ فػَ })  ( ٜ٘٘) 

ُ
 ،مْ ؽبَُ  ةَ عَ جْ رَ  اَل  إل الدنيا ِف حُتَ  ةً عَ جْ رَ أي:  ةً رَّ ا كَ نَ لَ  تَ يْ لَ : فػَ قيلَ  وُ نَّ أَ كَ (، فَ  {ُتَ نِ مِ ؤْ ن اؼب

 ؼُ رْ ا حَ هَ لِ صْ أَ  بِ سَ حِبَ  ((لو)) ألفَّ  ؛دُ جَ وْ َل يػُ  امَ  ِف صورةِ  هُ زَ رَ بػْ أَ  حيثُ  ،اهُ نَّ مَ تَ مُ  ةِ زَّ عِ بِ  عن ليت إل لو اإلشعارُ  ِف العدوؿِ  ةُ تَ كْ والن  
 . اعٍ نَ تِ مْ اِل  اعٍ نَ تِ امْ 

 معًٌت  وُ نَّ إِ ِف ىل، ولو فَ  وِ فِ بَل ؽبا خِبَ  ايًّ ازِ ؾبََ  معًٌت  سَ يْ لَ وَ  ،منها التمٍت   ادُ فَ تػَ سْ وقد يُ  ،يج  رَ لتػَّ لِ  ةٌ وعَ ضُ وْ ا مَ هَ نػَّ إِ فَ  لَّ عَ لَ ) وَ  ( ٜٙ٘) 
 . قَ بَ كما سَ   ي  ازِ ؾبََ 

  الشعراءِ  دِ حَ أَ  فِ نَ حْ األَ  بنِ  العباسِ  ( أي: قوؿِ  وِ لِ وْ قػَ  ) كبوَ  ( ٜٚ٘) 
ُ
 .ينَ دِ لَّ وَ اؼب

 . من الطَتِ  عٌ وْ ا نػَ طَ والقَ  ا،نِبَ وِ كبَْ وَ ا طَ والقَ  اءِ بَ الظ   ةُ اعَ : صبََ بُ رْ والس   ،اءٍ دَ نِ  ؼُ رْ حَ  ا ( اؽبمزةُ طَ القَ  بَ رْ سِ ) أَ  ( ٜٛ٘) 
 . العاقلِ  َْتِ غَ ن لِ مَ  لَ مْ عَ تػْ ، فاسَ َتُ عِ ا يُ طً ( أي: قَ  َتُ عِ ن يُ ) ىل مَ  ( ٜٜ٘) 
 . تُ بْ بَ حْ أي: أَ  ,الواوِ  رِ سْ كَ ( بِ  يتُ وِ ن قد ىَ إل مَ  يل  عَ لَ  * وُ احَ نَ ) جَ  ( ٓٓٙ) 
  وَ بَ شْ ا أَ مَّ لَ ، وَ اغبصوؿِ  يدُ عِ بَ  و  جُ رْ مَ  افَ الطَت  فَّ ىنا؛ أِلَ  لَّ عَ لَ  لَ مَ عْ تػَ سْ ا(  َتُ طِ ) أَ  ( ٔٓٙ) 

ُ
 دٍ ل  وَ تػَ  ِف كل   اغبصوؿِ  عدـِ  عِ امِ جِبَ  اؿَ حَ اؼب

 .رْ بػَّ دَ تَ فػَ  ،الًتكيبِ  اتِ عَ بِ تْ تَ سْ مُ ِف ىل من  ٍت  ، فالتميوِ ن  سبََ  وِ بَ الشَّ  من ذلكَ 
 . ةٍ يَّ لِ صْ أَ بِ اليت ليست  ( أي: الثبلثِ  األدواتِ  ىذهِ  اؿِ مَ عْ تِ سْ اِل ) وَ  ( ٕٓٙ) 
 .لُ عْ ( الفِ  بُ صَ نْ يػُ  ٍت  ) َّف التمَ  ( ٖٓٙ) 
على  وؼٍ طُ عْ مَ  رٍ دَ صْ مَ  ِف تأويلِ  اؼبنصوبُ  الفعلُ  وفُ كُ يَ وَ  ,الفاءِ  بعدَ  ةٍ رَ مَ ضْ مُ  ا ( بأفْ ابَِ وَ ِف جَ  الواقعُ  ) اؼبضارعُ  ( ٗٓٙ) 

بل  ,اهَ لِ صْ على أَ  ا ليستْ هَ نػَّ أَ  على ةٌ لفظيَّ  ةٌ ينَ رِ قَ  الفعلِ  بَ صْ نَ  من ىنا أفَّ  ذُ خَ ؤْ يػُ وَ كذا فكذا.   عَ قَ يػَ   أفْ ٌتَّ سبََ ، واؼبعٌت: أَ مٍ ىَّ وَ تػَ مُ  مصدرٍ 
 بَل فَ  ،ُتَ ي  وفِ الكُ  ا عندَ وأمَّ  ،يالًتج   ِف جوابِ  وُ ونَ بُ صِ نْ م ال يػَ َّنَّ أِلَ  ؛ُتَ ي  رِ صْ البَ  عندَ  لَّ عَ ِف لو، وكذا ِف لَ  وىذا ظاىرٌ  ،التمٍت  ِف  ةٌ لَ مَ عْ تػَ سْ مُ 
 الفعلِ  بَ صْ نَ  ألفَّ  ؛رٍ اىِ ظَ  رُ يػْ غَ ا ِف ىل فػَ ، وأمَّ يالًتج   ِف جوابِ  وُ بَ صْ نَ  وفَ زُ و  هبَُ  مْ هُ نػَّ أِلَ  ؛ا للتمٍت  هَ ا على أنػَّ ىَ دَ عْ بػَ  الفعلِ  بُ صْ نَ  ؿ  دُ يَ 

 .مْ هَ افػْ فَ ا، قً لَ طْ مُ  بعدىا ثابتٌ 



 ٘ٔ 

 
 
 

٤ىتي اإلٝجةؿً  َى ( ٚ٭ٮ  ة اجلؽاءي ٪ىةبى /  ٩ىةاًتو  (606)ًِبىؿٍؼو  (605))كأ٦َّ ٮ٦ى ٔي ٍد
ى
ةفه  (608). كأدكادي٫ي (607)أ  كاهل٧ـةي،/ ية،  ثى٧ى

ٍم،
ى
يىة، ككىا.  كأ يىة، ك٬ى

ى
 كآ، كآم، كأ
مٍ  ٚةهل٧ـةي  

ى
ةكى  ,(610)ل٤ٞؿيًت  (609)كأ ٧ى ٍيي٬ي َّ ، كٝؽ حي (612)ل٤جٕيؽً  (611)دى ٣ىحى ا٣ٞؿيًت  الٕيؽي  ؿي نى ٍنً  ,٦ى

ًة  ٫َّ٩ي لًًنؽَّ
ى
يي٪ىةدىل ثةهل٧ـًة، كأٍم إمةرةه إىل أ ذىلكى ٥ً وةرى  اقذعٌةرًقً ذى ٕى  اكلةْضً  (613)ؾ ًذ٨ً٬ٍ ال٧ي  ٠ٞٮؿً ، (614)٫ي ٦ى

 النةًٔؿ / 
  

ى
فى قي أ   ةفى ٧ى ٍٕ جى  (615)اكَّ

ى
 ثً    ٮا٪ي َّٞ يى تى  (616)اؾً رى اأٍل

ى
  (618)في اكَّ قي  (617)ًب ٤ٍ ٝى  ًٓ بٍ رى  ًؾ  ٥ٍ سي ٩َّ أ

٣ىحى ا٣ٞؿيتي ٦ى  ؿي ٍنَّ حي  كٝؽ  ًؽ الؿكًؼ  ,الٕيؽً  ٍنً ظى
ى
يي٪ىةدىل ثأ حً ذى ٔٮ أفَّ  إىل (620)إمةرةن  ؛(619)لي  املًٮ

٪ىةدىل  ًف ال٧ي
ٍ
أ ي٥ي النَّ ًْ ٓي ٔى ًذي ذىلكى ٥ً  رى ٥ً ٨ٔ درصًح ال٧ي ْى ًٕ ًذ٫ً ؾ ا٣ ؽى دىرىصى ٍٕ فَّ بي

ى
أ ٍؿتىجىًح ظتَّ ٠ى ؽه ال٧ى ٍٕ  ،(621)ؾ املكةٚحً  بي

                                        
  بُ لَ ( أي: طَ  اإلقباؿِ  بُ لَ فهو طَ  ا النداءُ مَّ أَ ) وَ  ( ٘ٓٙ) 

ُ
 ،: يا خالدُ كبوَ  ؿُ : فاألوَّ ًٌت عْ ا أو مَ سًّ حِ  بِ اؼبخاطَ  اؿَ بَ قػْ إِ  َتَكل مِ اؼب

 . اءُ ظبََ  ويا ,اؿُ بَ جِ  ايَ  :كبوَ  والثاين
 (  {اذَ ىَ  نْ عَ  ضْ رِ عْ أَ  فُ سُ وْ يػُ })  :ا، كبوَ رً دَّ قَ مُ  أوا وظً فُ لْ مَ  اغبرؼُ  ذلكَ  كافَ   سواءٌ  ،ةِ لَ آْل لِ  ( الباءِ  ؼِ رْ ) حِبَ  ( ٙٓٙ) 
إل  ةِ من اػببيَّ  اؼبنقولةَ  اعبملةَ  ىذهِ  :ٍِت عْ و، أَ عُ دْ أَ  وُ ولَ لُ دْ مَ وَ  ىذا اغبرؼِ  ادَ فَ مَ  أفَّ  و ( يعٍتعُ دْ أَ  ابَ نَ مَ  بٍ ائِ ) نَ  ( ٚٓٙ) 

ا مبََّ إِ  اإلنسافَ  فَّ أِلَ  ؛ـِ باللزو  وبٌ لُ طْ مَ  اإلقباؿُ  ،ا، نعمْ ابً وَ جَ  هُ دَ عْ بػَ  الفعلُ  ـُ زَ هبُْ ولذا ال  ،اإلقباؿِ  بِ لَ طَ  على داللةٌ  وليس فيوِ  ،ةِ اإلنشائيَّ 
 .اؿِ بَ قػْ ئلِ ى لِ عَ دْ يُ 

 .النداءِ  غُ يَ ( أي: صِ  وُ اتُ وَ دَ أَ ) وَ  ( ٛٓٙ) 
 و(ا، ووايَ ، وأيا، وىَ آي، وآ، و ، وأىْ : يا، واؽبمزةُ افٌ ) شبََ  ( ٜٓٙ) 
 افِ تَ وعَ ضُ وْ مَ (  ىْ أَ وَ  فاؽبمزةُ  )
 .القريبِ  ( أي: لنداءِ  ) للقريبِ  ( ٓٔٙ) 
 .ةُ الباقيَ  ا ( أي: الستةُ نبَُ رُ يػْ غَ ) وَ  ( ٔٔٙ) 
 .وِ ائِ دَ نِ ( أي: لِ  ) للبعيدِ  ( ٕٔٙ) 
َتَكل مِ  نِ ىْ ِف ذِ  هِ استحضارِ  ةِ دَّ شِ لِ  وُ إل أنَّ  ةً ارَ شَ إِ  ,يوأ ى باؽبمزةِ ادَ نَ يػُ فػَ  ,القريبِ  منزلةَ  البعيدُ  ؿُ زَّ نػَ ) وقد يػُ  ( ٖٔٙ) 

ُ
 ػ ( كَ   ارَ صَ  اؼب

 .ُْتِ العَ  اـَ مَ أَ  لٌ اثِ مَ  وُ نَّ أَ كَ َو  ،عن القلبِ  يبُ غِ يَ  ال ( وُ عَ مَ  رِ اضِ ) اغبَ  دِ اؼبشهو  ( ٗٔٙ) 
ْهَمَلةِ  السُتِ  ( بضم   افَ كَّ سُ : أَ الشاعرِ  ) كقوؿِ  ( ٘ٔٙ) 

ُ
 . للنداءِ  واؽبمزةُ  ،نٍ اكِ سَ  عُ صبَْ  الكاؼِ  يدِ دِ شْ تَ وَ  اؼب

 . اتٍ فَ رَ إل عَ  جُ رُ ىبْ وَ  ,فِ والطائ ةَ كَّ مَ  بُتَ  : وادٍ النوفِ  حِ تْ فَ ( بِ  اؾِ رَ األَ  افَ مَ عْ ) نػَ  ( ٙٔٙ) 
 ِب لْ قػَ  الوَ أي: حَ  ،مْ ؽبُُ زِ نْ مَ وَ  القوـِ  ةُ لَّ ؿبََ  :دةِ اؼبوحَّ  وفِ كُ سُ وَ  الراءِ  حِ تْ فَ بِ  عُ بْ ( الرَّ  ِب لْ قػَ  عِ بْ ِف رَ  مْ كُ نَّ أَ بِ  *وا نُ قَّ يػَ ) تػَ  ( ٚٔٙ) 
 ءُ اَل زَ ( أي: نػُ  افُ كَّ ) سُ  ( ٛٔٙ) 



 ٕ٘ 

مى ك ٍٮالى يىة مى
ى
ٟى / أ ً ٩ٍخى  (622)٠ٞٮل

ى
٫ي  أ ٕى ةرى . أك إً (623)٦ى ا إىل ةن مى ؾى يىة ٬ى

ى
/ أ ٟى ً ٟى  .احنُةًط درصًذ٫ً، ٠ٞٮل ٕى ٨ٍ ٬ٮى ٦ى  أك ,(624)ل٧ًى

٢ًٚه  ٓى اغى ٮؿو  جلعٮً إمةرةن إىل أفَّ الكة٦ً ـو أك ذي٬ي ٩َّ  (625)٩ىٍٮ
ى
ٟى  ٗيي  ٫ي ٠أ ً يىة  ٤كةًه لظةًْضو ؾ املض٤ًف، ٠ٞٮل

ى
/ أ

في   . (626)ٚيلى
٤ىًب   ٗيي  (627)ك  َُّ ًت  يسٮفي  ا٣ ٕىض  ٥ً  (628)ثةتلَّ كى ٞى ًٖ  (629)كا٣ ٍٕ  (630)دً ا٣ٕٞٮ كًويى ًج  (631)خي ٠ى

يٍ امٍ كى  ى ٟى  كيسٮفي  ,(632)خي رتى ً  (633)ثً٘ي ذل

                                                                                                                                   
  يوأ اؽبمزةِ  غَتُ  وىو(  لوُ  ةِ اؼبوضوعَ  اغبروؼِ  دِ حَ أَ ى بِ ادَ نَ يػُ فػَ  يدِ عِ البَ  ةَ لَ زِ نْ مَ  القريبُ  ؿُ زَّ نػَ يػُ  دْ قَ ) وَ  ( ٜٔٙ) 
  يعُ فِ رَ  الشأفِ  يمُ ظِ ى عَ اؼبنادَ  إل أفَّ  ةً ارَ شَ ) إِ  ( ٕٓٙ) 

َ
 ى.اؼبنادَ  ( أي: درجةِ  وِ تِ جَ رَ دَ  دَ عْ بػُ  حىت كأفَّ  ةِ بَ تػَ رْ اؼب

َتَكل   عن درجةِ  مِ ظَ ) َّف العِ  ( ٕٔٙ) 
ُ
 .( أي: واؼبكافِ  ِف اؼبسافةِ  دٌ عْ بػُ  مِ اؼب

 .و ( اغباؿُ  ياَل وْ ا مَ يَ : أَ كَ لِ وْ قَ ) كَ  ( ٕٕٙ) 
  أفَّ  على ( للداللةِ  وُ عَ مَ  ) أنتَ  ( ٖٕٙ) 

ُ
 .الشأفِ  رفيعُ  ,رِ دْ القَ  يمُ ظِ ى عَ ادَ نَ اؼب

 .ةِ بَ تػْ الر   ط  حَ نْ ى مُ اؼبنادَ  أفَّ  على ( للداللةِ  كَ عَ ن ىو مَ مَ : أيا ىذا، لِ كَ ، كقولِ وِ تِ جَ رَ دَ  اطِ طَ اكبِْ  إل ةً ارَ شَ ) أو إِ  ( ٕٗٙ) 
 البعدِ  دبنزلةِ  والذىوؿِ  من النوـِ  واحدٍ  كلَّ   لُ عَ جْ يَ فػَ  ،ةً يقَ قِ ( حَ  وؿٍ ىُ أو ذُ  ـٍ وْ نػَ  وِ حْ نَ لِ  لٌ افِ غَ  السامعَ  أفَّ  إل ) أو إشارةً  ( ٕ٘ٙ) 

 .الصوتِ  ِف إعبلءِ 
  رٍ اضِ حَ  رُ يػْ غَ  وُ نَّ أَ ) كَ  و ( ٕٙٙ) 

َ
فبل  ،البعيدِ  لنداءِ  يا موضوعةٌ  أفَّ  ـَ دَّ قَ تػَ  افبَّ و دُ بْ يػَ ( وَ  فُ بَل ا فُ يَ اِىي: أَ للسَّ  كَ لِ وْ قَ كَ   ،سِ لِ جْ ِف اؼب

 علىا مَ ا فيهِ اؽبَِ مَ عْ تِ سْ اِل  ؛والبعيدِ  ِف القريبِ  ا حقيقةٌ هَ نػَّ : إِ اغباجبِ  ابنُ  . وقاؿَ ي  الزـبشر  ا، وىو مذىبُ ازً  ؾبََ إالَّ  ِف القريبِ  لُ مَ عْ تػَ سْ تُ 
 وُ سَ فْ نػَ  يالداع الستبعادِ  اإمَّ  ،البعيدِ  منزلةَ  وِ بتنزيلِ  ِف القريبِ  لُ مَ عْ تػَ سْ تُ  ؿِ وعلى األوَّ  ،األصلِ  ا خبلؼُ نِبَ ِف أحدِ  ودعوى اجملازِ  ،السواءِ 

  كأفَّ ىتَّ حَ  لوُ  واؼبدعُ  األمرِ  ا الستعظاـِ وإمَّ ، ريدِ الوَ  لِ بْ إلينا من حَ   أقربُ بَل عَ وَ  لَّ جَ  تعال اهللَ  أفَّ  مع ا: يا اهللُ نَ ى كقولِ اؼبنادَ  عن حاؿِ 
 . كَ لِ ذَ  َْتِ غَ ا لِ مَّ إِ وَ  {غْ ل  بػَ  وؿُ سُ ا الرَّ هَ يػ  ا أَ يَ } :كبوَ  ،على االمتثاؿِ  وِ صِ رْ حِ  ةِ دَّ مع شِ  عنوُ  لٌ افِ غَ  هِ ِف أمرِ  رٌ ص  قَ ى مُ اؼبنادَ 

 .) و ( اإلنشاءُ  ( ٕٚٙ) 
تعال: )  وِ قولِ  ا، وكبوَ مً الِ عَ  هُ ر  دَ  : هللِ كبوَ ا نِبَ وبغَتِ  ،وِ بِ  لْ عِ فْ أَ وَ  وُ لَ عَ فػْ ا أَ مَ  ُْتِ تػَ يغَ صِ ( بِ  بِ بالتعج   يكوفُ  الطلِب   ) غَتُ  ( ٕٛٙ) 

ََ  فَ يْ كَ }  (.  مْ اكُ يَ حْ أَ ا فَ اتً وَ مْ أَ  مْ تُ نْ كُ َو  وِ اللَّ بِ  وفَ رُ فُ كْ َت
 كذا.   تُ لْ عَ ا فػَ مَ  ؾَ رُ مْ عَ : لَ ا، كبوَ ىَ َتِْ غَ بِ وَ  والتاءِ  والباءِ  ( بالواوِ  مُ سَ القَ ) وَ  ( ٜٕٙ) 
 ا.َتً ثِ كَ   ي( باؼباض العقودِ  يغُ صِ ) وَ  ( ٖٓٙ) 
 .البيعِ  نشاءِ إل(  تُ عْ بِ ) كَ  ( ٖٔٙ) 
. اهللِ  وِ لوجِ  وعبدى حر   ،: أنا بائعٌ كبوَ  قليبًل  ياؼباض ، وبغَتِ جِ و  التزَ  إلنشاءِ  تُ حْ كَ نَ ، وَ الشراءِ  ( إلنشاءِ  ) واشًتيتُ  ( ٕٖٙ) 

 .الفسوخُ  دِ العقو  لَ ثْ ومِ 
 ( وكأفعاؿِ  حِ تْ الفَ بِ  يتَ أْ يَ  أفْ  ى اهللُ سَ عَ ) فػَ  :كبوَ  ،قَ لَ وْ لَ اخْ ى وَ رَ حَ ى وَ سَ وِىَي: عَ  ،الرجاءِ  ( كأفعاؿِ  ذلكَ  بغَتِ  وفُ كُ يَ ) وَ  ( ٖٖٙ) 

ا سً فْ نػَ  دٌ مَ ؿُبَّ  : طابَ كبوَ  ،العُتِ  م  ضَ بِ  ,لَ عُ ل فػَ إ ةِ احملولَّ  ا، واألفعاؿِ ذَ بَّ : حَ كبوَ ا، انبَُ رَ ى ؾبَْ رَ وما جَ  ،سَ ئْ بِ وَ  مَ عْ وِىَي نِ  ،والذـ   اؼبدحِ 
 .بًل صْ و أَ رٌ مْ عَ  ثَ بُ خَ وَ 



 ٖ٘ 

٤ىًب   اإلننةءً  كأ٩ٮاعي   َُّ ٥ًٍ٤ املٕةيًن  ٦جةظًر ٨٦ً  ٣حكٍخ  (634)ًٗي ا٣ ا (635)ًٔ بٍ٪ىة (636)ٚىزًلى ى ة  ْضى عن ٍٛ وى
ة ٪ٍ٭ى  . (637)خى

 
 

                                        
 ا.ِتَِ رَ ثػْ كَ   عَ ( أي: مَ  الطلب   غَتِ  اإلنشاءِ  ) وأنواعُ  ( ٖٗٙ) 
 ِف األصلِ  الرجاءِ  وأفعاؿَ  مَ سَ القَ  ادَ عَ  ما وألفَّ  ؛اءِ غَ لَ البػُ  ةِ نَ سِ لْ ا على أَ ىَ دورِ  ةِ لَّ قِ (؛ لِ  اؼبعاين مِ لْ عِ  ن مباحثِ مِ  تْ سَ يْ ) لَ  ( ٖ٘ٙ) 

 . ةِ فيها ِف اػببيَّ  بُ كَ تَ رْ ا يػُ مَ لِ  ةً بَ حَ صْ تَ سْ مُ  لُ قَ نػْ ا تػُ هَ ألنػَّ  ؛ةِ عن اإلنشائيَّ  ةِ اػببيَّ  اهَ اثِ حبَْ أَ بِ  ٌَت غْ تػَ سْ يُ فػَ  ، وحينئذٍ ةِ اإلنشائيَّ  إل تْ لَ قِ نُ فػَ  ،ةٌ خبيَّ 
  مِ لْ عِ  من مباحثِ  تْ سَ يْ لَ  اهَ نػَّ أَ  لِ جْ ؤِلَ ا ( أي: فَ ذَ لِ ) فَ  ( ٖٙٙ) 

َ
 .ين اعَ اؼب

 عنها.  ا والبحثِ ىَ رِ كْ ا عن ذِ نَ ضْ رَ عْ ا ( أي: أَ هَ نػْ ا عَ حً فْ ا صَ نَ بػْ رَ ) ضَ  ( ٖٚٙ) 



 ٘ٗ 

 (1)اثلةين الةبي            
 (2)ًؼ كالؾٍ  ؿً اذل٠ٍ  ؾ

 
ي
ًٓ  إٚةدةي  ريؽى إذا أ ِو  م  ٧ةن ٚأظ١ٍ  الكة٦ ِو  م  كأ ,(5)قؿي ػ٠ٍ ذ (4)٢ي ٍو ٚي٫ ٚةأل (3)ىلع ٦ٕىنن  ؽؿ  يى  ٣ٛ ٨٦  ٥ى ٤ً ٔي  ٣ٛ

ـً  ٞذض ٨ٔ ٦ي  ؿي ؽى ٍٕ ٚل حي  (9)األوػلف ف٬ؾا ضى ٕةرى دى ، كإذا (8)٫ظؾٚي  ٢ي ٚةألو (7)٤ٔي٫ (6)ثةٝيحو  ال٣حو دلى  الالك
 .  (13)عو إال دلا (12)ؿً ػى اآل (11)ٞذض٦ي إىل  (10)٧٬ةأظؽً 

                                        

 
 :ةِ الستَّ  من األبوابِ  الثاين بُ البا  (1)
 ا.مهما وحذفِ قاِتِ إليو ومتعلَّ  دِ واؼبسنَ  دِ اؼبسنَ  رِ ( أي: ذكْ ؼِ واغبذْ  رِ كْ الذ  )ف   (2)
 ( كائنٍ   على معًٌت  يدؿ   لفظٍ  ي  فأ ,ماً حكْ  السامعِ  إفادةُ  ريدَ أُ إذا )  (3)
  عليو.ٌَت بػْ أو ما يػُ  ( أي: الكثَتُ لُ )فيو فاألص  (4)
وإال   ,وعلى حذفِ  ؿ  تدُ  واجبًا حيث ال قرينةَ  رُ الذكْ  دًا إليو ، بل يكوفُ ا أو مسنَ دً مسنَ  ذلك اللفظِ  رُ ه( أي: ذكْ رُ كْ )ذ  (5)

 منو. اؼبعٌت اؼبرادَ  رُ ظهِ ال يُ  ماً ى مبهَ مًّ عَ مُ  كاف الكبلـُ 
 .الكبلـِ  يأي: باق (باقيةٍ  اللةٍ لدَ  من الكبلـِ  مَ لِ عُ  ظٍ لف ي  )وأ  (6)
 .ظاىرةً  اللةً دَ  ظِ )عليو( أي: على ذلك اللف  (7)
 ,ما منصوباف دبحذوؼٍ على أَّن دؿ  هما يَ فإف نصبَ  بلً وسهْ  أىبلً  :مو( مسَندًا أو مسَندًا إليو كقوؽبِ حذفُ  لُ )فاألص  (8)

 .بلً مكاناً سهْ  تَ ونزلْ  ,أىبلً  جئتَ  :هتقديرُ 
قتضى مُ  و فإفَّ حذفِ  عندَ  دليلٌ  دَ جِ ووُ  ,مِ  ف اغبكْ  على معًٌت داالًّ  صبلف( بأف كاف اللفظُ األىذاف  ضَ )وإذا تعار  (9)

 و.حذفِ  قتضى الثاين أصالةُ ومُ  ,هذكرِ  صالةُ أَ  ؿِ األوَّ 
 األصلُت. نبا( أي: أحدِ ضى أحدِ عن مقت ؿُ دَ عْ يػُ )فبل   (10)
 .لِ قتضى( األصمُ )إل   (11)
 .وال العكسِ  ,وه إل حذفِ رِ عن ذكْ  ؿُ عدَ ( أي: ال يُ رِ )اآلخ  (12)
حيث ال  نكتةً  د  عَ اعى وتػُ رَ إمبا تػُ  رِ الذكْ  من ىنا أف أصالةَ  ذُ إليو. ويؤخَ  اؼبعدوؿِ  ترجيعَ  يقتضِ تَ  كتةٍ ( أي: نُ عٍ )إال لدا  (13)

 باحملذوؼِ  مِ العلْ  عندَ  اغبذؼِ  . وكذا أصالةُ ؼِ اغبذْ  اعى نكتةُ رَ و فإنو تػُ جبانبِ  تقتضي اغبذؼَ  نكتةٌ  دتْ جِ و. وأما إذا وُ عارضُ ى يُ قتضَ مُ 
 أف اغبذؼَ  . اعلمْ رِ الذكْ  تةُ اعى نكرَ و فإنو تػُ جبانبِ  رَ تقتضي الذكْ  نكتةٌ  تْ دَ جِ و. وأما إذا وُ عارضُ ى يُ قتضً اعى حيث ال مُ رَ إمبا تػُ 

فيو  ظهرُ ، والثاين ال يَ ف شىءٍ  وىذا ليس من الببلغةِ  ,وسهبلً  أىبلً  :مكقوؽبِ   عرابِ إلا عندَ  فيو احملذوؼُ  ظهرُ يَ  ؿُ األوَّ  ؛قسماف
 زاؿَ  رَ ظهِ ولو أُ  ,هإل إظهارِ  إال أنو ال سبيلَ  ىذا احملذوؼِ  إال دبراعاةِ  م  تِ اؼبعٌت حبيث ال يَ  حِ ف  بتصَ  علمُ وإمبا يُ  ,عرابِ إلبا احملذوؼُ 

 من قرائنَ  احملذوؼِ  على وجودِ  دؿ  ما يَ  نبا وجودُ على أمرين: أحدُ  فُ توقَّ ، ويَ الكبلـِ  بو ببلغةُ  فبا تكوفُ  و، وىذاسنُ وحُ  الكبلـِ  قُ نَ وْ رَ 



 ٘٘ 

 
 
 
 
 
 / (1)ؿً اذل٠ٍ  ٨ دكايع٧ًٚ 
 

 {/ (5)ٮى ، حن(4)ًح اإليٌة (3)ك  (2)اتلٞؿيؿً  زيةدةي 
ي
ً أ ى  ٟى كخلى  كى  ٥ٍ ٭ً ب  رى  ٨ٍ ل ٦ً ؽن ٬ي  ىلعى

ي
ً أ ٍ  ٥ي ٬ي  ٟى كخلى }ٮفى عي ٤ً ٍٛ ٧ي ال

(6) . 
ًٓ  كا٣تكضي٢ي  ٝى / ٢٬  (8)لنة٬ؽو  الةز٥ي  ٧٠ة إذا ٝةؿى  ,ري  ل اإل٩سةّتَّ ذأيى ظت ال  (7)ىلع الكة٦

ى
 زيؽه  ؿَّ أ

  / ٥ٕ٩، زيؽه  ؽي النة٬ ؿي ا ؟ ٚيٞٮ٠ؾ (10)ثأف ٤ٔي٫  (9)٬ؾا
ى
 .(12)٠ؾا (11)٤ٔي٫ ثأفَّ  ٝؿَّ ٬ؾا أ

                                                                                                                                   

ف  كما ىو مذكورٌ   باؼبقصودِ  اغبذؼُ  ل  خِ فيُ  السامعِ  عندَ  أصبلً  ذلك احملذوؼُ  مْ علَ وإال َل يُ  ,ةً أـ مقاليَّ  ةً كانت حاليَّ   عليو سواءٌ  ةٍ دالَّ 
 .و ف ىذا الفن  تفصيلُ  وىو اؼبذكورُ  ,رِ لو على الذكْ  ج حٍ مر  داعٍ  الثاين وجودُ  ، واألمرُ النحوِ 

 
 . ماقاِتِ إليو أو متعلَّ  أو اؼبسَندِ  اؼبسَندِ  رِ ( أي: ذكْ رِ الذكْ  ي)فمن دواع  (1)
 .السامعِ  ف نفسِ  ( أي: التثبيتُ التقريرِ  ةُ )زياد  (2)
 زيادةُ )و(   (3)
وىو   ,اغبذؼِ  حاصبلف عندَ  واإليضاحَ  من ىنا أف التقريرَ  ؤخذُ . ويُ السامعِ  مِ هْ لفَ  ( أي: االنكشاؼِ )اإليضاحِ   (4)
 .نةِ اؼبعي   مع القرينةِ  معتْ اجتَ  ةَ اللفظيَّ  اللةَ ألف الدَّ  ؛زدادافيَ  رِ الذكْ  وعندَ  للمحذوؼِ  ةِ نَ اؼبعيػ   القرينةِ  كذلك لوجودِ 
 و تعال( قولِ )كبوَ   (5)
 علْ وَل هبَ  ,الثاَنَ  اإلشارةِ  مَ اسْ  ٍتعْ أَ  ,إليو اؼبسَندَ  رَ كَ ذَ ( ف }وفَ حُ لِ فْ مُ الْ  مُ ىُ  كَ ئِ ولَ أُ وَ  مْ ب ِ رَ  نْ ى مِ دً ى ىُ لَ عَ  كَ ئِ ولَ أُ  {)   (6)

من  واحدٍ  هم بكل  ختصاصِ ا ف إفادةِ  واإليضاحِ  التقريرِ  زيادةِ  لِ ألجْ  العطفِ  بطريقِ  ؿِ اإلشارِة األوَّ  ىم اؼبفلحوف خبًا عن اسمِ 
 واحدٍ  كلَّ   زُ اؼبميػَّ  فبل يكوفُ  هم باجملموعِ اختصاصَ  لَ مَ الحتَ  ؼَ ذِ عداىم، ولو حُ  مَّاؽبم ع زاً فبي   ى ف العاجلِ دَ واؽبُ  لِ ف اآلجِ  الفبلحِ 

 .رُ الذي أفاده الذكْ  اؼبعٌت اؼبقصودُ  فوتَ فيَ 
 .مِ اغباكِ  يِ يدَ  يو بُتَ عل مِ كْ اغبُ  ( أي: كتابةُ على السامعِ  لُ )والتسجي  (7)
 .واقعةٍ  دِ ( أي: لشاىِ دٍ لشاىِ  كما إذا قاؿ اغباكمُ   ى لو اإلنكارُ تأتَّ يَ )حىت ال   (8)
 و.ىذا( على نفسِ  زيدٌ  رَّ قػَ )ىل أ  (9)
 و.سِ )بأف عليو( أي: على نف  (10)

 . وبأف عليو( أي: على نفسِ  رَّ ىذا أقػَ  ، زيدٌ نعمْ  :دُ الشاىِ  ؿُ )كذا ؟ فيقو  (ٔٔ)



 ٘ٙ 

 /  (13)ًؼ الؾٍ  ٨ دكايعً ك٦ً 
َى  ٨ٔ ٗيً  األمؿً  إػٛةءي   (14)ًت املؼة

ى
/ أ  . (16)٦سلن   (15)ة٤ٔيًّ  ؿيؽي ، دي  ٢ى ٝجى ، حنٮى

 ًً ٜي ك ـً  ي  /   (19)ٮى حن (18)ٓو ص  ٮى ة تلى ٦َّ إ (17)املٞة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                   

 
 بأف يقوؿَ  لئلنكارِ  عليو سبيبلً  اؼبشهودُ  السامعُ  دَ  هبَِ لئبلَّ  ؛وىو زيدٌ  ,إليو اؼبسَندَ  الشاىدُ  مُ اؼبتكل   َكرَ فذ  ذا( )ك (12)

 فيو ب اإلعذارَ طلُ وَل أَ  ,رْ نكِ ولذلك َل أُ  ,إل غَتى فأجابَ  تَ رْ أنك أشَ  الشاىدُ  مَ هِ إمبا فَ  :التسجيلِ  عندَ  للحاكمِ 
(ٖٔ)

 ما.قاِتِ إليو او متعلَّ  أو اؼبسَندِ  اؼبسَندِ  ( أي: حذؼِ ؼِ ) ومن دواعى اغبذ  
(ٔٗ)

 و من اغباضرين.ظباعُ  ( اؼبقصودِ بِ اؼبخاطَ  عن غَتِ  األمرِ ُء )إخفا  
(ٔ٘)

 .ى  لِ عَ  لَ أقبَ  :ا( يعٌتعليًّ  ، تريدُ لَ بَ قػْ أَ  وَ )كب  
(ٔٙ)

 الطلبِ  ألجلِ  ن كاف جالساً مَ  ه كل  َتَظرَ نػْ اَل  ي  عل لَ بَ أقػْ  :يلَ ه فلو قِ غَتِ  دوفَ  بِ اؼبخاطَ  عليو عندَ  القرينةِ  ( لقياـِ )مثبلً   
 .منو مثبلً 

(ٔٚ)
 إليو. أو اؼبسَندِ  اؼبسَندِ  رِ بذكْ  الكبلـِ  ( عن إطالةِ اؼبقاـِ  قُ )وضي  

(ٔٛ)
 .رٍ ج  ( وتضعٍ ج  )إما لتو   

(ٜٔ)
 الشاعرِ  ؿِ وْ ( قوَ )كب  



 ٘ٚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٙى  ل ٝةؿى  ؿه ق     (1) ي٢ي ٤ٔ /٤ٝخي  ؟أ٩خى  ٠ي ـٍ  ,٥ه داا  (2)٭ى   (3)َٮي٢ي  فه كظ
  (13)ؿه / ٗـا (12)ةدً الىيَّ  ٝٮؿً  ، حنٮى  (4)وحو ؿٚ ٚٮاًت  كإ٦ة لٮًؼ 

                                        

 
(ٔ)

 .ةٍ لَّ ذو عِ  ( أي: مريضٌ عليلُ  قلتُ  ل كيف أنتَ  ؿَ )قا  
(ٕ)

 .رٍ سهَ  ( أي: حاؿُ َهرٌ )س  
(ٖ)

 رِ بسبب الضجَ  اؼبقاـِ  لضيقِ  أنا عليلٌ  :الشاعرُ  لِ قُ فلم يػَ  ,وقائلَ  مْ َل أعلَ  :هدِ ف شواىِ  اسُ ( قاؿ العبَّ طويلُ  فٌ وحزْ  مٌ )دائ  
 يقُ ضِ  أف يكوفَ  نُ كِ ، ويبُ ضَ الغرَ  فيدُ يُ فبا  بأزيدَ  مِ على التكل   رُ قدِ و ال يَ تْ لَ عَ َوى حبيث جَ اؽبَ  ومصائبِ  الزمافِ  لو من شدائدِ  اغباصلِ 

 .الوزفَ  دُ فسِ يُ  ,وىو أنا ,إليو اؼبسَندِ  رَ ألف ذكْ  ,على الوزفِ  ةِ حافظَ مُ الْ  فيو بسببِ  اؼبقاـِ 
(ٗ)

 و.حصولُ  مُ نَ غتػَ وىي ما يُ  ( ساكبةٍ فرصةٍ  فواتِ  ؼِ )وإما ػبو   



 ٘ٛ 

ٓى  (17)(ـً لى الكَّ  ارً  دى ىلى ٮ إً ٔي ؽٍ يى  اللي كى )  (16)ٮى ، حن(15)رو ثةػذىة (14)كاتل٧ٕي٥ي   ؾؼى ألف ظ ؛(18)قجةدً ًٔ  أم/ َجي
 .(21)ـً ثة٧ٕ٣ٮ (20)في ذً ؤٍ يي  (19)امل٧ٕٮؿً 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

مذٕل٧ٍي ا (1)كدني٢ي  ٢ٍ { (6)ٮى ، حن (5)ؿً ثةمل٧ٕٮ (4)ًض ا٣٘ؿى  ًٜ د٤ٕ   ـً ؽى ٣ٕ (3)ـً اللز (2)٣حى ٦ٍنً  ؽ  ى  ٬ى ً  مٮً ذى كٍ ي  ي٨ى اذلَّ
ً كى  ٮفى ٧ي ٤ى ٍٕ حى  }ٮفى ٧ي ٤ى ٍٕ  حى الى  ي٨ى اذلَّ

(7). 

                                                                                                                                   
 . الغزاؿِ  إبصارِ  وضِ رُ عُ  ( عندَ ادِ الصيَّ  قوؿِ  وَ )كب  (12)
و يتُ فِ وال كثَتًا يُ ه طُ رِ و أف ف ذكْ ونِبُ إليو تُ  عِ و ف التساُر ألف رغبتَ  ؛ىذا ؼَ فحذَ  ,طادوهفاصْ  ( أي: ىذا غزاؿٌ ؿٌ )غزا  (13)

 و.عمِ زَ  حبسبِ 
 .احملذوؼِ  ( ف اؼبفعوؿِ مُ )والتعمي  (14)
 .االختصارِ مع ( أي: رٍ )باختصا  (15)
 تعال. قولِو ( وَ )كب  (16)
 .من اآلفاتِ  ةِ أي: السبلم }ـِ بَل السَّ  ارِ  دَ َل و إِ عُ دْ يَ  واهللُ {  (17)
  :ه( يعٍتبادِ عِ  عَ صبي ي:)أ  (18)

ُ
 ُت.فِ لَّ كَ اؼب

 بو ىنا. ( كاؼبفعوؿِ اؼبعموؿِ  ؼَ )ألف حذ  (19)
 .رُ شعِ ( أي: يُ فُ ذِ ؤْ )يػُ   (20)
 عبميعِ  ةٌ عامَّ  التكليفِ  بسببِ  السبلـِ  تعال إل دارِ  من اهللِ  ألف الدعوةَ  ؛ابو ىنا عامًّ  اؼبفعوؿَ  رَ ( فقدَّ ـِ )بالعمو   (21)

وصِ  اللةِ دبعٌت الدَّ  اؽبدايةِ  خببلؼِ  عداءُ منهم إال الس   بْ فُت إال أنو َل هبُِ اؼبكلَّ  بادِ العِ 
ُ
ىذه  ف الدعوةَ  قَ طلَ , وؽبذا أَ ةٌ فإَّنا خاصَّ  ةِ لَ اؼب

 { .يمٍ قِ تَ سْ مُ  اطٍ رَ صِ  َل إِ  اءُ شَ يَ  نْ مَ  يدِ هْ يػَ ذلك :}وَ  و بعدَ قولِ  ف اؽبدايةَ  دَ , وقيَّ اآليةِ 
 .( الفعلِ لُ )وتنزي  (1)



 ٜ٘ 

 (11)أك (10)٦٪٫ ل٤ؼٮًؼ  ا٣ٛة٢ًٔ  / ظؾؼي  ؿي ٚيٞة (9)ا٣ٛة٢ًٔ  إىل ٩ةاًت  ا٢ٕٛ٣ً  دي إق٪ة (8)٨٦ الؾًؼ  ؽ  ٕى كيي 
ً (14)٢ً اجل٭ (13)ث٫ أك ٥ٍ٤ً أك ل٤ٕ (12)٤ٔي٫ / سي {، (15)املذةعي  ؽى ، حنٮى

ٍ اإٍلً  ٜى ٤ً ػي كى  (16) }يٛةن ًٕ ًى  ةفي كى ن
(17)   . 

 
 
 

                                                                                                                                   
 .( الفعلِ منزلةَ  د ي)اؼبتع  (2)
 .للمفعوؿِ  طالبٍ  غَتَ  ِلوِ ف أص عَ ضِ وُ  ي( أي: الذـِ )البلز   (3)
 .مِ اؼبتكل   دِ ( أي: قصْ ضِ الغرَ  قِ عل  تَ  ـِ دَ )لع  (4)
ذلك  رَ دَّ قَ بأف يػُ  قِ ف ذلك اؼبتعل   عموـٌ  بَ عتَ منو أف ال يُ  لزـُ و، ويَ عليو خبصوصِ  قعَ دبن وَ  الفعلِ  قِ ( أي: بتعل  ؿِ )باؼبعمو   (5)

 فيو. أو خصوصٍ  عموـٍ  مراعاةِ  من غَتِ  للفاعلِ  الفعلِ  إثباتِ  دُ ؾبرَّ  ا، بل الغرضُ خاصًّ  رَ دَّ قَ ف يػُ بأ ا، وال خصوصٌ عامًّ  اؼبفعوؿُ 
 و تعال ( قولِ وَ ) كب  (6)
علمونو، والذين ال يَ  ينَ موف الد  لَ عْ الذين يػَ  يستو : ىل يَ  ( األصلُ  وفَ مُ لَ عْ  يػَ اَل  ينَ ذِ الَّ وَ  وفَ مُ لَ عْ يػَ  ينَ ذِ الَّ  يوِ تَ سْ يَ  لْ ىَ )  (7)

 مِ العلْ  حقيقةُ  دتْ جِ ستوى الذين وُ أي: ال يَ  ,ةُ يَّ الكل   ةُ اؼباىيَّ  من الفعلِ  ضَ حيث إف الغرَ  البلزـِ  و منزلةَ لفعلِ  تنزيبلً  اؼبفعوؿَ  ؼَ مث حذَ 
 فيهم. دْ وجَ والذين َل تُ  ,همفي ينِ والد  

 .ةٍ كتَ إال لنُ  كبُ رتَ ( الذي ال يُ من اغبذؼِ  د  عَ يػُ )و   (8)
و ه مقامَ بو أو غَتُ  اؼبفعوؿُ  قيمَ وأُ  ذلك الفعلِ  ,( أي: فاعلُ الفاعلُ  ؼَ ذِ حُ  :قاؿُ فيُ  ,الفاعلِ  إل نائبِ  الفعلِ  دُ )إسنا  (9)

 .من األغراضِ  و )لػ( غرضٍ و منو بو أو وقوعِ قيامِ  هةِ إليو على جِ  ف اإلسنادِ 
 .من القاتلِ  يفَ إذا خِ  قتيلٍ  لِ قتْ  منو( كبوَ  ؼِ )كاػبو   (10)
 .ؼِ )أو( للخو   (11)
 .على الشاُِتِ  يفَ إذا خِ  األمَتِ  مِ شتْ  )عليو( كبوَ   (12)
 بو أو(  ْلمِ )أو للع  (13)

 ( بولٍ لػ ) عبه (ٗٔ)
 

 و.من ى ؼ السارؽُ عرَ ( إذا َل يُ اؼبتاعُ  ؽَ رِ سُ  :وَ )كب  (15)
 و تعال لِ )و( قو  (16)
و رِيرتُ سَ  تْ ن طابَ مَ  :مقوؽبِ  كبوَ  عِ جْ على سَ  وكاحملافظةِ  ,وىو اهللُ  ,بو مِ للعلْ  الفاعلُ  ؼَ ذِ ( فحُ يفاً عِ ضَ  افُ سَ نْ اإْلِ  قَ لِ خُ وَ ) (17)

 ليقُ دبا ال يَ  مَ كلَّ تَ  كبَو: خسيساً  إذا كاف الفعلُ  الفاعلِ  ، وكتعظيمِ  ةُ عَ جْ ت السَّ فَ لَ تػَ و الخْ سَتتَ  الناسُ  دَ ضبَِ  :قيلَ  و، فإنو لوتُ َتَ سِ  تْ دَ ضبُِ 
 . ما قيلَ  قد قيلَ  عنو كبَو: اللسافِ  فِ وْ ه بصَ ، وكتحقَتِ 



 ٙٓ 

 
  (1)اثلة٣ري  الةبي 

 (2)كاتلأػيػؿً  اتلٞؽي٥ً  ؾ
ـً   ٍُ  ٨ي ٧سً أ٫٩ ال يي  ٨٦ امل٤ٕٮ ـً  ثأصـاءً  ٜي اجل ٕى دي  (3)الالك  ثًٕي  ٥ً دٞؽي  (4)٨٦ ث٢ الثؽَّ  كاظؽةن  حن ٚ

  (7)٫كً ٩ٛ ؾ (6)٦٪٭ة ءه ، ك٣حف َش(5)الًٕي  كدأػيً  األصـاءً 
ى
ًٓ  المرتاؾً  اآلػؿً  (9)٨٦ (8)ـً  ثةتلٞؽ  لى كٍ أ  األ٣ٛةًظ  َجي

ذجةرً  حً درص ؾ (10)ظه ةأ٣ٛ ٨٦ ظير ه ٨ ٫، ٧ًٚ ًصجي ٮيي  (14)عو ٨٦ دا  (13)ىلع ذاؾ (12)٬ؾا تلٞؽي٥ً  ؽَّ ٚل ث (11)األ
 /  ادلكايع

ٜي  ٘ى ؿن ًٕ نمي  (17)ـي إذا اكف املذٞؽ   ؿً ػ  املذأ (16)إىل (15)ا٣تنٮي   (18)ؿاثحو ا ث
                                        

 (الثالثُ  )البابُ 
 ةِ من الستَّ 

 ابتداءً  اللفظِ  ادُ ىنا إير  والتأخَتِ  بالتقديِ  ما واؼبرادُ قاِتِ إليو أو متعلَّ  و اؼبسَندِ أ  للمسَندِ ُْت ضَ ( العارِ والتأخَتِ  )َّف التقديِ   (2)
 .ـَ د  مث قُ  راً وال كاف مؤخَّ  ,رَ خ  مث أُ  ماً قدَّ ال أنو كاف مُ  ,هأو آخرَ  النطقِ  ؿَ أوَّ 

 ه.اليت ىي أجزاؤُ  والكلماتِ  ( أي: باأللفاظِ الكبلـِ  بأجزاءِ  النطقُ  نُ كِ أنو ال يبُ  ن اؼبعلوـِ م)  (3)
 ها و.من( ترتيبِ  بل البدَّ  واحدةً  فعةً دُ )  (4)
 .ي  ها الطبيعترتيبِ  حسبَ  ي  ها الوضعترتيبُ  أف يكوفَ  بُ ( وهبَ البعضِ  وتأخَتِ  األجزاءِ  بعضِ  قديِ )ت  (5)
 .)وليس شيء منها( أي: من تلك األجزاءِ   (6)
 و.ذاتِ  د  و( أي: حسِ )َّف نف  (7)
 .ماً و مقدَّ ( أي: بوقوعِ ـِ د   بالتقَل وْ أَ )  (8)
 .يءِ )من( الش  (9)
 اؼبعاَن. ( قوالبَ ألفاظٌ  يى من حيثُ  األلفاظِ  صبيعِ  الشًتاؾِ  رِ )اآلخ  (10)
ِ  ,(االعتبارِ  ةِ )َّف درج  (11)  ألنو احملكوـُ  ؛التأخَتُ  اؼبسَندِ  تبةَ ورُ  ,عليو ألنو احملكوـُ  ؛إليو التقديُ  اؼبسَندِ  تبةَ أف رُ  ومن البُت 

 .اً مغَتَّ  ىذا األصلُ  وحيث جاءَ  .تبةِ ؽبما ف الر   تى تاليةً تأ وتوابعُ  قاتٌ فهو متعل   نباوما عدا ,بو
 .ىذا األصلِ  بِ دبوجِ  و التأخَتَ الذي كاف حق   ـِ ىذا( أي: اؼبتقد   لتقديِ  دَّ )فبلب  (12)
 و. بِ وجِ دبُ  و التقديَ الذي كاف حق   رِ خ  )على ذاؾ( أي: اؼبتأ  (13)
 إليو. مُ اؼبتكل   ئُ مِ يُو الذي  ضِ بالغرَ  ـَ قدَّ اؼب رَ عِ شْ ليُ  ىا إل التقديِ دعو اعتبارُ يَ  ةٍ يَّ ( أي: مزِ عٍ )من دا   (14)
 .السامعِ  نفسَ  مِ اؼبتكل   ( أي: تشويقُ قُ )فمن الدواعى التشوي  (15)
 خببِ  ْلمِ )إل( الع  (16)
ـُ إذا كاف اؼب رِ خ  )اؼبتأ  (17)  لذلك بأف كاف. بٍ موجِ  فٍ على وصْ  بلً ( مشتمِ تقد 



 ٙٔ 

 
 
 
 

  (1)/حنٮى 
ً ت ا٣ٍ ةرى ظى  مكاذل    (4)دً ٨٦ َجة (3)ثه ٍعؽى ذى كٍ مي  فه ظيٮا    (2)ٚي٫ حي يَّ ْبى

ضك َّ  ي٢ي دٕى ٍ ا (6)أك (5)ةً املسى / ا٣ٕٛٮي  (7)ةً ةءى كى ٧ى ل ٟى  حنٮى ث٫  ٥ى ظسى  صي ىةًٞ ، أك ا٣(8)ث٫ األمؿي  رى وؽى  ٔ٪
 . (9)ا٣ٞةيض

ى  ـً املذٞؽ   ككٮفي  /(11)ًت كاتلٕض   رً اإل٩سة (10)ٍَّ حمى ث٭ؾق   (12)عي ٪ؼؽً دى  حً بى ؿً اتلضٍ  َٮؿً  ؽى ٍٕ أبى  ، حنٮى
ـػةرًؼ    (13)؟ال

                                                                                                                                   
 بعدَ  ألف اغباصلَ  ؛ف النفسِ  نَ كَّ سبََ  رِ اؼبتأخ   رُ بػَ خَ  دَ رَ ، فإذا وَ ما  على تطويلٍ  بلً ( أو كاف مشتمِ  رابةٍ بغَ  اً ر عِ )مش  (18)

  أعز   الطلبِ 
ُ
 .بٍ عَ ببل تػَ  اؽِ ْنسَ من اؼب

 .ي  اؼبعر  ( قوؿِ وَ )كب  (1)
 .عادُ أو ال يُ  عادُ ف أنو يُ  ت اػببلئقُ فَ فيو( أي: الذي اختلَ  ةُ البيَّ  َرت)والذى حا  (2)
 .( أي: ـبلوؽٌ ثٌ تحدَ مس فٌ )حيوا  (3)
إل  االشتياؽَ  بُ فيو، يوجِ  ةِ يَّ البَِ  ةِ رَ يػْ حِبَ  إليو وىو الذي ، موصوفاً  اؼبسَندِ  ، فتقديُ آدـَ  أو طينةِ  طفةِ ( أي: نُ دِ )من صبا  (4)

 تحداثِ باس ، واؼبرادُ السامعِ  نِ ف ذىْ  نُ كَّ مَ إليو فيتَ  التشويقِ  بعدَ  ُسوؽٌ مَ  ، خبٌ إخل أي: إنسافٌ  و حيوافٌ عنو ما ىو ، وقولُ  أف اػببَ 
 :  ىذا البيتِ  قبلَ  لُوعليو قو  يَدؿ  و  .القيامةِ  يوـَ  ةِ اغبيوانيَّ  لؤلجساـِ  واؼبعادُ  البعثُ  من اعبمادِ  اإلنسافِ 

  يوىاد إل ضبلؿٍ  فداعٍ  سُ    النا فَ واختلَ  اإللوِ  رُ باف أمْ   
 رُ تبادَ بو أي: يَ  تفاءؿُ فيَ  سرورٌ  بالسرورِ  رِ اؼبشعِ  اللفظِ  بسماعِ  لُ صُ ألنو وبَْ  ؛للسامعِ  رِ ( أي: السرو ةِ اؼبسرَّ  لُ )وتعجي  (5)

 .اػبَتِ  حصوؿُ  السامعِ  مِ هْ لفَ 
 .لُ )أو( تعجي  (6)
 .الشر   حصوؿُ  وهمِ لفَ  رُ تبادَ ويَ  ,بو رُ يػَّ طَ تَ للسامع فيَ  ( أي: السوءِ ةِ اءَ سَ مَ لْ )ا  (7)
 .ةِ اؼبسرَّ  عجيلِ لت ( مثاؿٌ رُ بو األمْ  رَ دَ عنك صَ  العفوُ  :وَ )كب  (8)
 .ةِ اءَ سَ مَ الْ  بو القاضى( لتعجيلِ  مَ حكَ  صُ صاقِ )أو ال  (9)
 . عَ ( أي: موضِ طَّ ؿبَ  ـِ اؼبتقد   فُ )وكو   (10)
 .ةِ ( والغرابَ بِ والتعج   رِ )اإلنكا  (11)
 أنت. ش  غَ نػْ ( أي: تػَ عُ نخدِ تَ  بةِ التجرِ  طوؿِ  دَ عْ أبػَ  وَ )كب  (12)



 ٕٙ 

ـً  كاجله    .(14)ًت الك٤ٍ  ىلع ٧ٔٮ
 
 
 
 
 
 
 
ـً   ٤ًٍت ق (1)أك ؿي ٚةأل (2)ا٧ٕ٣ٮ ـً  أداةً  ذٞؽي٥ً ث في يسٮ  (3)كَّ ذلٟ ل٥  /  ك  (6)ٮى ، حن(5)اجلًف  ةً ىلع أدا (4)ا٧ٕ٣ٮ

 (9)كال ذاؾ (8)٬ؾا ٍٓ . أل ل٥ يٞ(7)يس٨ٍ 
                                                                                                                                   

 :  الشاعرِ  قوؿِ  وكبوُ  ( أي: الزينةِ ؼِ )بذه الزخار   (13)
  الكواعبِ  الغانياتِ  لَ وصْ  ؿُ رباوِ     ف الذوائبِ  ياؼبنقضِ  اؼبشيبِ  دَ عْ أبػَ 

يقتضي  واؼبقاـِ  اؼبوضوعِ  من أفرادِ  دٍ فرْ  و لكل  ومشولِ  مِ اغبكْ  يِ نف عموـِ  ( أي: إفادةِ بِ السلْ  على عموـِ  ص  )والن  (14)
 ذلك.

 
 على ص  )أو( الن  (1)
ْ وَل تػُ  لْ صَّ فَ اليت َل تػُ  لةِ اجملمَ  عن األفرادِ  مِ اغبكْ  يِ ( أي: نفعموـِ ال ْلبِ )س  (2) على  تْ يَ بقِ بل أُ  ,أو بعضاً  ,ا كبلًّ بكوَّنِ  َعُتَّ

ـُ تَ ا لؤلمرين حيث اقػْ مشوؽبِ   ذلك. ضى اؼبقا
 .يِ النف ى مشوؿَ مَّ سَ ويُ  ,بِ السلْ  ( أي: عموـُ ؿُ وَّ )فاأل  (3)
 .ةِ وأؿ االستغراقيَّ  وصبيعٍ  ككلٍّ  (العموـِ  أداةِ  بتقديِ  فُ )يكو   (4)
 ه.أو غَتَ  ( حرفاً يِ النف ةِ )على أدا  (5)
يا  يتَ سِ أـ نَ  – أو العصرُ  رُ أي: الظهْ  – ت الصبلةُ رَ صِ قُ : أَ  نِ يْ لو ذو اليدَ  ؼبا قاؿَ  مَ عليو وسلَّ  ى اهللُ و صلَّ ( قولِ وَ )كب  (6)

 :؟ فقاؿَ اهللِ  رسوؿَ 
 ذلك قد كاف. : بعضُ  نِ يْ يدَ ( فقاؿ ذو الذلك َل يكنْ  ل  كُ )  (7)
 .رُ ىذا( أي: القصْ  عْ قيَ َل  ي:)أ  (8)
على  مةً مقدَّ  ,وىي كل   ,فيو العموـِ  مَّا كانت أداةُ لَ  ذلك َل يكنْ  كل    :وأف قولَ  :يعٌت ,فُ )وال ذاؾ( أي: النسيا  (9)

. رْ صَ قْ وَل تػُ  سَ نْ : َل أَ  ؽِ رُ الطُ  ف بعضِ  دَ رَ كما وَ   ذلك بواقعٍ  منشيء  ال :قاؿَ أف يُ  ةِ فهو ف قوَّ  ,معاً  والنسيافِ  رِ القصْ  يَ نف أفادَ  يِ النف
 قَ بَ ذلك قد كاف. كما سَ  كما ىو، وقد قاؿ : بعضُ   طابِ اػبِ  مدلوؿَ  فهمُ يَ  أف ذا اليدين وىو عرب   ، وأيضاً بالواردِ  وُ تَ رْ سَّ ما فَ  وخَتُ 



 ٖٙ 

 
 
 
 
 
 
 

ـً  ىلع أداةً  اجلًف  أداةً  ثذٞؽي٥ً  في يسٮ (1)كاثلةين / ل٥ يس٨ٍ (2)ا٧ٕ٣ٮ ٍٓ  مذلٟ . أ ك   ، حنٮى   (3)املض٧ٮعي  ل٥ يٞ
 . (5)ٚؿدو  ك   ٩فى  ٢ي ٧ً ذيى ك  (4)الًٕي  ٮتى زج ٢٧ًي عذيى ٚ

                                                                                                                                   

 أف عموـَ  رَ . ىذا وظهَ ةُ يَّ الكل   بةُ الذي ىو السالِ  فردٍ  عن كل   يَ النف ضُ اقِ نإمبا يُ  ةٌ جزئيَّ  بةٌ الذي ىو موجِ  عضِ للب أف الثبوتَ  ومعلوـٌ 
 و، كبَوزيدٌ تقديبُ  بْ كذلك فلم هبَ   ما إذا َل يكنْ  خببلؼِ  العموـِ  بأداةِ  مقروناً  ـُ اؼبتقد   أف يكوفَ  ؿُ بشرطُت : األوَّ  قُ تحقَّ إمبا يَ  بِ السلْ 
 ما إذا َل يكنْ  خببلؼِ  يِ النف بأداةِ  مقروناً  رُ اؼبتأخ   ف يكوفَ أ :الثاَن فيو. الشرطُ  عموـَ  إذ ال لعموـِ ا فواتِ  ـِ لعدَ  زيدٌ  مْ قُ وَل يػَ  مْ قُ َل يػَ 

ذلك  ـَ د  قُ  ,قاً و مطلَ غبصولِ  والتأخَتِ  فيو بالتقديِ  العموـِ  فواتِ  ـِ لعدَ  نسافٍ إ كل    وقاـَ  ,قاـَ  إنسافٍ  كل  : و ، كبوَ تقديبُ  بْ كذلك َل هبَِ 
أبوه فإنو لو  مْ َل يقُ  إنسافٍ  كل    :كقولِ  ، خببلؼِ كاف فاعبلً   رَ خ  حبيث لو أُ  ـُ اؼبتقد   وىو أف يكوفَ  ثالثٌ  شرطٌ  يَ قِ ، وبَ رَ خ  و أُ أ ـُ اؼبتقد  

ألف  ؛العموـِ  فواتِ  لعدـِ  ف تلك اغبالةِ  ِب التقديُ ا فلم هبَِ لفظيًّ  فاعبلً  كنْ يَ َل  إنسافٍ  أبو كل   مْ قُ َل يػَ  بأف قيلَ  إنسافٍ  كل    رَ خ  أُ 
ما  ىا خببلؼِ ؼبا بعدَ  معمولةٍ  غَتَ  العموـِ  أداةُ  وىو أف تكوفَ  رابعٌ  ، وشرطٌ رَ خ  أو أُ  ـُ اؼبتقد   ـَ د  قُ  سواءٌ  حاؿٍ  على كل   حاصلٌ  العموـَ 

 حينئذٍ  ، فإف الكبلـَ الدراىمِ  كلَّ   ذْ وَل آخُ  ,عْ َل أصنَ  بٍ ذنْ  ، كبوَكلَّ تْ أو تأخرَّ  لفظاً  تْ مَ تقدَّ  سواءٌ  ,ىابعدَ  للفعلِ  إذا كانت معمولةً 
 . غالباً  العموـِ  بَ سلْ  فيدُ يُ 

(1)
 أيضاً. الشموؿِ  يَ ى نفمَّ سَ ويُ  العموـِ  ْلبُ )والثاَن ( أي: س  

(2)
. ةِ ، كما اغبجازيَّ العموـِ  ها فىأداةِ عملُ  ح  فبا يصِ  يِ النف كانت أداةُ   ( سواءٌ العموـِ  أداةِ  على يِ النف أداةِ  )يكوف بتقديِ   

 ي  اؼبنف ، أو الوصفِ ي  اؼبنف ، أو للفعلِ  لبلبتداءِ  ، أويِ النف ألداةِ  معمولةً  العموـِ  كانت أداةُ   ، كلم. وإف ، وسواءٌ ح  فبا ال يصِ أو 
 :  الشاعرِ  وؿِ ، كبَوقفعبلً  كاف اػببُ   سواءٌ  افِ وليَ فاألُ 

  سفنُ شتهى الدبا ال تَ  الرياحُ  ير ذبَ   و كُ ِر دْ يُ   اؼبرءُ ما يتمٌتَّ  ما كل    
، يِ النف ألداةِ  معمولةً  وكل   ,ةً ما سبيميَّ  أف تكوفَ  تملُ ، ووبَ يِ النف ألداةِ  معمولةً  كل    فتكوفُ  ةً حجازيَّ  أف تكوفَ  تملُ فما وبَ 

، و حاصلٌ أ اصبلً ح  اؼبرءِ ٌتَّ مَ تَ مُ  ما كل   اظبًا كبوَ  أو كاف اػببُ  ,وىو االبتداءُ  ,هالعاملِ  معمولةً  وكل   ةً ما سبيميَّ  ف تكوفَ أ لُ تمِ ووبَ 
 .والثالثةُ 

(3)
 عن صبيعِ  بِ والسلْ  عن البعضِ  بِ بالسلْ  ذلك الصادؽِ  ( أي: ؾبموعُ قع اجملموعُ ذلك. أي: َل يَ  كل    : َل يكنْ  وَ )كب  

 .األفرادِ 
(4)

 .رِ اآلخَ  َب عن البعضِ ( أي: والسلْ البعضِ  ثبوتَ  ِملُ حتيَ )ف  



 ٙٗ 

/ ٦ة أ٩ة ٤ٝخي   (6)كاتلؼىيهي     (7)،، حنٮى
 
 
 
 
 
 
 .(2)٩ٕجؽي  ؾى إية (1)ك

 ؿى دأػَّ  اجل٤٧حً  ٠نى ري  أظؽي  ـى ٞؽَّ دى أل٫٩ إذا ؛ (4)حه ػةوَّ  دكاعو  كاتلأػيً  ٨٦ اتلٞؽي٥ً  لُكي  (3)ؿٍ ؾ٠كل٥ يي  
 . (6)ٚ٭٧ة ٦ذلز٦ةف (5)ؿي اآلػى 

                                                                                                                                   
(5)

 قَ إال أف احملقَّ  الفعلِ  أصلِ  دوفَ  ةً لو خاصَّ  نتسبُ ما يَ  لكل   الفعلِ  و إل مشوؿِ وجَّ ت يَ ( ألف النففردٍ  كل    يَ نف لُ تمِ وبَ )و   
،  فردٍ  ال عن كل   ,عن البعضِ  بَ اؼبعٌت السلْ  ، فيكوفُ والتأخَتِ  التقديِ  عليو تفريقًا بُتَ  الًتكيبِ  معٌت لُ مَ حْ فيُ  عن البعضِ  بُ السلْ 
 العموـِ  بِ ف سلْ  يِ النف وَ أف توج   . ىذا واغبق  الرجاؿِ  كلَّ   ك : ليس القائمُ ، وقولِ الدراىمِ  كلَّ   ذاً آخ ك : لستُ كبَوقولِ  . والرابعةُ رْ بػَّ فتدَ 

  }ورٍ خُ فَ  اؿٍ تَ ـبُْ  لَّ كُ   ب   وبُِ اَل  اهللَ  فَّ إِ {و تعال ، كبَوقولِ  قليبلً  بِ السلْ  لعموـِ  إذ قد جاءَ  ؛ي  ل  ال كُ  ي  أكثر  للشموؿِ 
(6)

 اتِ وَ مَ السَّ  كُ لْ مُ  لِلَّوِ {:و تعال إليو كبَوقولِ  باؼبسَندِ  اؼبسَندِ  ، فتخصيصُ رِ باؼبتأخ   ـِ اؼبتقد   يصُ ( أي: زبصصُ )والتخصي  
إليو  كاف اؼبسَندُ   سواءٌ  فعبلً  واؼبسَندُ  ,يٍ إليو مسبوقًا بنف وذلك حيث كاف اؼبسَندُ  عاً إما قطْ  إليو باؼبسَندِ  اؼبسَندِ  صُ وزبصي }ضِ رْ اأْلَ وَ 

 . رةً مضمَ  ىذا أو معرفةً  لَ فعَ  كبَوما خالدٌ  ظاىرةً  ، أو معرفةً سَ الدرْ  ظَ حفِ  ا تلميذٌ كبَوم رةً نكِ 
(7)

 ىذا القوؿِ  و بانتفاءِ اختصاصِ  إفادةِ  إليو ىنا ألجلِ  اؼبسَندُ  ـَ د  ، وقُ خبٌ  وقلتُ  ( ىذا ، فأنا مبتدأٌ : ما أنا قلتُ  وَ )كب  
 لو ذلك القوؿُ  تَ بَ الذي ثػَ  وىذا الغَتُ  ي:لغَت  وثابتٌ  يَّ عل مقصورٌ  ىذا القوؿِ  ءُ انتفا :لغَتى، أعٍت و وىو مقوؿٌ لْ عنو، أي: َل أقػُ 

 قْ بَ سْ ، وذلك حيث َل يُ ك، وإما احتماالً ه بو دونَ و انفرادَ أ و معكَ تَ كَ ِر شَ  بُ اؼبخاطَ  مَ وىو من توىَّ  ,ـبصوصٍ  بل غَتُ  غَتٍ  ليس كلَّ 
 رةً مضمَ  قاؿ ىذا أو معرفةً  ىذا أو خالدٌ  ما قاؿَ  ، كبَوخالدٌ ظاىرةً  إليو معرفةً  اف اؼبسَندُ ك  سواءٌ  أصبلً  رْ ذكَ عنو أو َل يُ  رَ بأف تأخَّ  يٍ بنف
 ىذا.  قاؿَ  رجلٌ  ىذا أو ما قاؿَ  ، كبَورجلٌ ةً رَ نكِ  وأ،  الدرسَ  و أنا كتبتُ أ الدرسَ  تُ بْ أنا ما كتَ كبوَ 

(1)
 و تعال.قولِ  كبوَ  اؼبفعوؿِ  صُ )و( زبصي  

(2)
 ؾ.غَتَ  دُ أعبُ  :ا على من قاؿؾ ، ردًّ أي: ال غَتَ  }دُ بُ عْ نػَ  اؾَ يَّ إ{  

(3)
 .اؼبعاين علماءُ  رْ كُ ذْ ( أي: َل يَ رْ كَ ذ يُ )وَل   

(4)
 .دواعى التقديِ  رِ ا بذكْ وْ فَ ( أي: بل اكتػَ ةٌ خاصَّ  دواعٍ  والتأخَتِ  من التقديِ  لٍّ )لك  

(5)
 عنو. رٌ متأخ   رُ خَ آلفا رِ نبا على اآلخَ أحدُ  ـَ الشيئُت إذا تقدَّ  أف ( ضرورةَ اآلخرُ  رَ تأخَّ   اعبملةِ ٌَت كْ ُر  أحدُ  ـَ دَّ )ألنو إذا تق  

(6)
ال  ,للتأخَتِ  اؼبقتضيةُ  اتُ كَ ها الدواعى والن  ىي بعينِ  تقديِ لل ةُ اؼبقتضيَ  اتُ كَ الدواعى والن   ماف( وحينئذٍ زِ )فهما متبل  

 ىا. شيء غَتُ 



 ٙ٘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٓي  الةبي    الؿاث



 ٙٙ 

ٞى  ؾ   (1)ٍَصً ا٣
  (4)مىٮصو  ٜو ثُؿي  (3)بىشءو  ىشءو  هي / ُتىي (2)ا٣ٍَٞصي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        

 الرابعُ  البابُ 
 ةِ الستَّ  من األبوابِ 

(1)
 و.قِ و وطرُ سامِ قوأ وِ و من تعريفِ ي: مباحثُ ( أْصرِ الق )ف  

وىذا  ,هبو إل غَتِ  زْ جاوَ تَ الشيء على كذا إذا َل يػَ  رَ ن قصَ مِ  :وقيلَ  ,وتُ سْ إذا حبَ  الشيءَ  تُ رْ صَ من قَ  :( لغةً ْصرُ )الق (2)
 .. واصطبلحاً قُ أوفَ 

(3)
الشيء الثاين  بثبوتِ  بذلك اإلخبارُ  رًا فيو، واؼبرادُ ومنحصِ  ا بشىءٍ الشيء خاصًّ  لُ ( أي: جعْ شيء بشىءٍ  صُ )زبصي  

 .والعكسُ  الثاين الصفةَ  بالشىءِ  كاف اؼبرادُ   بو اؼبوصوؼُ  ريدَ إف أُ  ؿُ األوَّ  ه، والشىءُ غَتِ  دوفَ  ؿِ األوَّ  للشىءِ 
(4)

ٍ  ( أي: معهودٍ ـبصوصٍ  قٍ )بطري   فبل  مِ بالعلْ  اً زيد تُ صْ خصَ :كبوَ  جَ رَ ىم، فخَ عليها عندَ  حِ لَ اؼبصطَ  ؽِ من الطرُ  معُتَّ
 ، ومقصورٌ صُ صَّ اؼبخَ  ؿُ وىو الشيء األوَّ  : مقصورٌ  ثبلثةٍ  بأركافٍ  قُ تحقَّ يَ  رَ أف القصْ  من ىذا التعريفِ  ؤخذُ ، ويُ راً اصطبلحاً ى قصْ سمَّ يُ 

 يو ؿبصوراً عل واؼبقصورُ  ؿبصوراً  اؼبقصورُ  فيكوفُ  رِ باغبصْ  رُ ى القصْ سمَّ وستأتى، وقد يُ  رِ القصْ  بو، وأداةُ  صُ عليو وىو الشيء اؼبخصَّ 
 ال وىو القدوـُ إ لَ بْ قػَ  منو ذلك، وما ن  ظَ ه فبن يُ و عن غَتِ ونفيُ  خبالدٍ  القدوـِ  منو زبصيصُ  ستفادُ . يُ إال خالدٌ  ـَ دِ قَ  ك : مافيو، فقولُ 

 .رِ القصْ  وإال أداةُ  وما ,فيو وؿبصوراً  ,ى مقصوراً عليوسمَّ يُ  ,وىو خالدٌ  ,ىا، وما بعدَ وؿبصوراً  ى مقصوراً مَّ سَ يُ 



 ٙٚ 

 
 
 
 
 
ًٓ  ًت ِبكى  (4)ٚي٫ ( ٦ة اكف االػذىةصي )ٚةلٞيك  , (3)كإًةؾي  ظٞيكي  (2)إىل (1)٪ٞك٥ي كيى   ,(5)كالٞيٞحً  الٮاٝ

/ ال اكد(7) آػؿى  ىشءو إىل  اإلًةٚحً  ًت كى ِب (6)ال ق ٚي٭ة ٨٦ ٗيي  إذا ل٥ يس٨ٍ  (8)إال ٔلٌّ  املؽي٪حً  ؾ تى ، حنٮى

                                        
(1)

 .واغبقيقةِ  الواقعِ  بِ سَ حب رُ صْ ( أي: القمُ نقسِ يَ )و   
(2)

 )إل( قسمُت.  
(3)

وإال  ,ي  عليو فهو اغبقيق عدا اؼبقصورَ  ما ، إف كاف عن كل  يَ النف ـُ يستلزِ  رَ صْ ألف الق ؛( باالستقراءِ وإضاف   ي  )حقيق  
 .)فػ( القصرُ  فهو اإلضاف  

(4)
  يو( ملحوظاً ف صاصُ ختما كاف اال ي  )ػاغبقيق  

(5)
 وذاتِ  أي: حبسبِ  ,ي  تفسَت  ( العطفُ واغبقيقةِ  الواقعِ  بِ سَ )حب  

(6)
 )ال( ملحوظاً   

(7)
 بِ اؼبخاطَ  حاؿِ  مبلحظةِ  ومن غَتِ  ,رَ شيء آخَ  شيء دوفَ  ةِ مبلحظَ  ( أي: من غَتِ رَ إل شيء آخَ  اإلضافةِ  سبِ )حب  

 ؿُ األوَّ  الشىءُ  تجاوزُ اه فبل يَ دَ و عما عَ ونفيُ  للمذكورِ  مِ اغبكْ  حكمُت: إثباتُ  مُ ظِ تنْ ، وىذا يػَ ةٍ كَ ِر و شَ أ خبلؼٍ  أو اعتقادِ  دٍ من ترد  
 .الثاين ىذا الشىءِ  غَتِ  عليو إل صبيعِ  اؼبقصورَ  الثاينَ  الشىءَ  اؼبقصورُ 

(8)
 .ي  حقيق رٌ ( أي: فإنو قصْ  ي  إال عل اؼبدينةِ  ف بَ : ال كاتِ  وَ )كب  



 ٙٛ 

و  إىل ىشءو  ًةٚحً إلا ًت كى ِب  (10)ٚي٫ ( ٦ة اكف االػذىةصي . )كاإلًةؾ  (9)ةًب ال١ذَّ  / ٦ة ٔلٌّ (11)٦ٕنيَّ إال  ، حنٮى
ـً  حى وٛ (13)ل ، أم/ أفَّ (12)ٝةا٥ه    (14)ٮدً ٕٞا٣ ال وٛحى  ,ا٣ٞية

 
 
 
 
 
 

ًٓ  ٩فى  ضي ك٣حف ا٣٘ؿى  ـً  حى ٦ة ٔؽا وٛ (1)ٔ٪٫ الىٛةًت  َجي  . (2)ا٣ٞية
/ ال ٚةرسى ىلع مٮوٮؼو  وٛحو  ٍَصً ٝ (5)إىل (4)٪ٞك٥ي يى  (3)٦٪٭٧ة كلكٌّ    ، كَٝصً (6)إال ٔلٌّ  ، حنٮى

 . (7)ىلع وٛحو  مٮوٮؼو 
                                        

(9)
 ه صفةُ تجاوزُ ن عداه فبل تَ مَ  ها عن صبيعِ يتِ فَ ونػَ  يٍّ على عل ةِ الكاتبيَّ  صفةَ  تَ رْ صَ ( وقَ ابِ ن الكتَّ ه فيها مغَتُ  نْ )إذا َل يك  

صلَّى اهلُل  دٍ ها على ؿبمَّ مَ تْ خَ  تَ رْ صَ ، فقد قَ مَ عليو وسلَّ  ى اهللُ صلَّ  إال ؿبمدٌ  لِ والرسُ  األنبياءِ  ما خاُتَُ  :، وكبوَ ه أصبلً إل غَتِ  ةِ الكاتبيَّ 
 د  ضِ  ألف التخصيصَ  ؛احقيقيًّ  ْسمُ ىذا القِ  يَ وإمبا ظُب   ,ه أصبلً إل غَتِ  مُ ه اػبتْ تجاوزُ فبل يَ  ,ن عداهمَ  و عن كل  ونفيتَ  عليو وسلَّمَ 

ى سمَّ بأف يُ  نسبُ األو  ,للتخصيصِ  حقيقةً  ذَ خَ تَّ  أو يػُ َل وْ فهو األَ  ةً تامَّ  منافاةً  اؼبشاركةَ  نافيُ  يىو الذ ، ومعٌت ىذا القسمِ كةِ اؼبشاَر 
 فيو(.  ما كاف االختصاصُ  )اإلضاف   )و( القصرُ  بذا االسمِ 

(10)
 ملحوظاً   

(11)
ٍ  اإلضافةِ  سبِ )حب    ؛حكمُت أيضاً  نتظمُ ، وىذا يَ السابقِ  بِ اؼبخاطَ  حاؿِ  شيء مع مبلحظةِ  ( دوفَ إل شيء معُتَّ

ِ  عليو إل ذلك الشىءِ  اؼبقصورَ  الثاينَ  الشىءَ  قصورُ اؼب ؿُ األوَّ  الشىءُ  زُ تجاوَ ه فبل يَ و عن غَتِ ونفيُ  ,للمذكورِ  مِ اغبكْ  إثباتُ   ِف  اؼبعُتَّ
ِ  ىذا الشىءِ  و إل غَتِ ؾباوزتُ  نُ كِ أنو يبُ  ُتَ ح  .اؼبعُتَّ

(12)
 .إضاف   رٌ ( فإنو قصْ إال قائمٌ  ي  : ما عل وَ )كب  

(13)
 .يٍّ أف لو( أي: لعل ي:)أ  

(14)
 تجاوزُ فبل يَ  القعودِ  و بصفةِ صافَ ات   تَ فيْ ونَ  القياـِ  ا على صفةِ عليًّ  تَ رْ أنك قصَ  :( يعٍتالقعودِ  ال صفةَ  القياـِ  ةَ )صف  

 . القعودِ  إل صفةِ  القياـِ  صفةَ  ي  عل
(1)

 يٍّ أي: عن عل ,عنو( الصفاتِ  صبيعِ  يَ نف ضُ رَ )وليس الغ  
(2)

 القعودِ  صفةِ  غَتِ  إل القياـِ  ةَ صف ي  عل تجاوزُ فلذا يَ  ,فقط القعودِ  صفةِ  يُ نف ( أي: بل الغرضُ القياـِ  ةَ )ما عدا صف  
 وجودِ  ةِ لصحَّ  ةً تامَّ  منافاةً  اؼبشاركةَ  ناِف ألف معناه ال يُ  ؛اا ال حقيقيًّ إضافيًّ  مُ ىذا القسْ  يَ ، وإمبا ظُب  و الكتابةِ أ رِ أو الشعْ  مِ من العلْ 
ٍ  فيو باإلضافةِ  خصيصَ ألف الت ؛اى إضافيًّ مَّ سَ بل يُ  ,اى حقيقيًّ مَّ سَ أف يُ  بُ ناسِ فبل يُ  ,خرىأُ  مشاركةٍ   . إل معُتَّ

(3)
 .واإلضاف   ي  اغبقيق منهما( أي: من ل  )وك  



 ٜٙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ٮؿه  { /حنٮى  ؽه إالَّ رىقي ى٧َّ  .(2)٤ٔي٫ املٮتي  زي ضٮيى ٚ } (1)ك٦ة حمي

                                                                                                                                   
(4)

 عليو. واؼبقصورِ  اؼبقصورِ  حاؿِ  ( باعتبارِ نقسمُ يَ )  
(5)

 رُ ا. فقصْ ميًّ ا كاف أو عدَ جوديًّ وُ  ,بالغَتِ  ىنا اؼبعٌت القائمُ  بالصفةِ  واؼبرادُ  ,على موصوؼٍ  صفةٍ  ْصرُ )إل( قسمُت ق  
وإف   ,هغَتِ  موصوؼٍ  إل كل   ىذا اؼبوصوؼَ  زُ تجاوَ ال تَ  ىذه الصفةَ  بأفَّ  مَ كَ ىو أف وبُْ  ي  إل اغبقيق بالنسبةِ  على اؼبوصوؼِ  لصفةِ ا

 وؽَ دُ مص تجاوزُ تَ ال نا بأَّنا مْ حكَ  ةَ فإف األلوىيَّ  ؛إال اهللُ  نا : ال إلوَ كثَتًا، كقولِ   وىذا موجودٌ  ,ىاىا إل غَتِ تجاوزُ يَ  كاف اؼبوصوؼُ 
 مَ نا بأف ختْ مْ حكَ  قد. فدٌ مَّ إال ؿبَُ  لِ والرسُ  األنبياءِ  : ما خاُتَُ  نا السابقِ ، وكقولِ رِ األمْ  نفسِ  ه، كما أَّنا كذلك فإل غَتِ  اعببللةِ  لفظِ 
  ىا من الصفاتِ إل غَتِ  ةَ ىذه الصف تجاوزُ ذلك أنو ال يَ  يقتضِ ه، وال يَ صلَّى اهلُل عليو وسلََّم إل غَتِ  هتجاوزُ ال يَ  والرسالةِ  ةِ النبوَّ 

إل  ىذا اؼبوصوؼَ  تجاوزُ ال تَ  بأف ىذه الصفةَ  مَ كَ ىو أف وبُ  إل اإلضاِف   بالنسبةِ  على اؼبوصوؼِ  الصفةِ  رُ وأما قصْ  .كالشفاعةِ 
ٍ  رَ آخَ  موصوؼٍ  ِ  إل غَتِ  تجاوزُ تَ  يوإف كانت ى ,ادً عد  ا أو متَ واحدً  ,معُتَّ  . ذلك اؼبعُت 

(6)
 ىذا القوؿِ  ف تَ رْ صَ فقَ  ,يٍّ لعَ و ولِ لَ  فقط أوْ  ػبالدٍ  فٌ وصْ  ةَ أف الفارسيَّ  بُ اؼبخاطَ  ( إذا اعتقدَ ي  إال عل رسَ ال فا :وَ )كب  

 يٍّ عل كوفَ   يقتضال يَ  أف ىذا أيضاً  . ومعلوـٌ خالدٍ  ى إل غَتِ وإف كانت تتعدَّ  ,فقط اه إل خالدٍ تعدَّ حبيث ال تَ  ,يٍّ على عل ةَ الفارسيَّ 
ا ال نَ رْ حيث قدَّ  ي  للحقيق ىذا مثاالً  علَ أف هبُ  ح  صِ ىا، ىذا ويَ وغَتِ  ىا إل الكتابةِ اتعدَّ أف يَ  وزُ بل هبَ  ,ةِ الفارسيَّ  ةِ على صف مقصوراً 

 .رْ بػَّ ؛ فتدَ  الواقعِ  األمرِ  نفسِ  ف اؼبدينةِ  افِ ن سكَّ مِ  يٍّ عل ى غَتَ تعدَّ ال تَ  ةِ الفارسيَّ  وكانت صفةُ  ي  إال عل اؼبدينةِ  ف فارسَ 
(7)

 ىذه الصفةَ  تجاوزُ ال يَ  بأف ىذا اؼبوصوؼَ  مَ كَ ىو أف وبُ  ,ي  إل اغبقيق ( وىذا بالنسبةِ على صفةٍ  موصوؼٍ  ْصرِ )وق  
وإال فهذا  ىا من الصفاتِ بغَتِ  فُ صِ ال يتَّ  أف زيداً  إذا أريدَ  إال كاتبٌ  ىا ، كبَو: ما زيدٌ ه إل غَتِ تجاوزُ تَ  وإف كانت الصفةُ  ,ىاإل غَتِ 
 نَ كِ حىت يبُْ  الشىءِ  بصفاتِ  مِ اؼبتكل   إحاطةِ  رِ لتعذ   اؿٌ ؿبُ  – واحدةٌ  ليس لو إال صفةٌ  اؼبوصوؼِ  وىو كوفُ  ؼبعٌت اؼبذكورِ با– القسمُ 
إل  ىذه الصفةَ  تجاوزُ ال يَ  بأف ىذا اؼبوصوؼَ  مَ كَ فهو أف وبُ  إل اإلضافةِ  . وأما بالنسبةِ ةِ يَّ ما عداىا بالكل   يُ شيء منها ونف إثباتُ 
 .رَ آخَ  ؼبوصوؼٍ  تلك الصفةُ  تكوفَ  أفْ  وزُ ، لكن هبَ ةٍ نَ أخرى معيػَّ  صفاتٍ  أو خرى واحدةٍ أُ  صفةٍ 

(1)
 ف رَ صِ فقُ  عليو اؼبوتُ  وزُ , وبأنو ال هبَ و رسوالً بكونِ  تَِّصفُ داً يمَّ (  حيث اعتقدوا أف ؿب }وؿٌ سُ  رَ الَّ إِ  دٌ مَّ ا ؿبَُ مَ و { وَ )كب  
داً ى ؿبمَّ تعدَّ يَ  ,وىو الوصفُ  ,ةُ ، وإف كاف الرسوليَّ عليو اؼبوتُ  وزُ و ال هبَ اه إل كونِ عدَّ  يتَ ال فقط حبيثُ  و رسوالً على كونِ  ىذا القوؿِ 

 .عليو السبلـُ  ه كنوحٍ إل غَتِ 



 ٚٓ 

َى  ظةؿً  ثةٔذجةرً  ٪ٞك٥ي يى  (3)اإلًةؾ   ٣ٍَٞصي كا ـو  حً إىل زلز (4)ًت املؼة  (6)إذا أذٞؽى  إٚؿادو  ٍَصي / ٝ (5)أٝكة
 (7)حى كى الَّشً  تي َى املؼة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
(3)

 .على صفةٍ  موصوؼٍ  رَ أو قصْ  على موصوؼٍ  صفةٍ  رَ كاف قصْ   ( سواءٌ اإلضاف   ْصرُ )والق  
(4)

 ه.قادِ ( أي: اعتبِ اؼبخاطَ  حاؿِ  باعتبارِ  نقسمُ يَ )  
(5)

 حاؿِ  باعتبارِ  ل الثبلثةِ إ فيو االنقساـُ  يِ ر إذ ال هبَ  ؛فإنو قسماف فقط ي  اغبقيق رِ القصْ  ( خببلؼِ أقساـٍ  ةِ )إل ثبلث  
 .بِ اؼبخاطَ 

(6)
 رِ قصْ  ف و بعدُ لُ عليو قو  ؿ  ، يدُ مُ بل والوىْ  ,فيو الظن   دخلُ فيَ  التجويزَ  شملُ ما يَ  باالعتقادِ  ( اؼبرادُ دَ قَ إذا اعتػَ  إفرادٍ  ْصرُ )ق  

ٍ  واحداً غَتَ  التعيُتِ   . معُتَّ
(7)

 ُْت موصوفػَ  ةَ كَ وشِر  ,على الصفةِ  اؼبوصوؼِ  رِ قصْ  ف واحدٍ  موصوؼٍ  ف صفتُت فأكثرَ  كةَ أي: شِر   ,(ةَ كَ الشِر  بُ طَ )اؼبخا  
 يِ نف ف فتقوؿُ  وشاعرٌ  ْك كاتبٌ بِ  يقأف شو  بُ اؼبخاطَ  دَ عتقِ كأف يَ   ؿُ فاألوَّ  على اؼبوصوؼِ  الصفةِ  رِ قصْ  ف واحدةٍ  صفةٍ  ف فأكثرَ 

أنو  حُتَ  ف مثبلً  مٌ َنج  ومُ  وكاتبٌ  أف زيداً شاعرٌ  عتقدُ ، ويَ  قطف بالثاين فٌ صِ أنو متَّ  ُتَ ح ف ْك إال شاعرٌ بِ  يما شوق :ذلك االعتقادِ 
 الشعرِ  صفةِ  كوا فزيدًا وعمرًا وخالدًا اشًَت  أف عتقدَ كأف يَ   ، والثاينمٌ ج  نَ إال مُ  ما زيدٌ  :ذلك يِ نف ف فقط فتقوؿُ  باألخَتِ  فٌ صِ مت  

 دَ رَ وأفػْ  ةَ دَ اؼبعتقَ  ةَ كَ بو الشِر  ىفَ نػَ  مَ ألف اؼبتكل   ؛اإلفرادِ  رَ قصْ  ىذا القسمُ  يَ ، وظُب  إال زيدٌ  ما شاعرٌ  :ذلك االعتقادِ  يِ ف نف فإنك تقوؿُ 
ولو كاف ىذا  ,ةَ كَ الشِر  عتقدُ يَ  مَ أف اؼبتكل   دُ عتقِ بو من يَ  بُ اطَ وقد ىبُ  ,. ىذا ف الغالبِ دبوصوؼٍ  أو صفةً  واحدةٍ  موصوفًا بصفةٍ 

 :لو ، فتقوؿُ والكتابةِ  و بالشعرِ افَ صَ ات   عتقدُ أنك تَ  دَ عتقِ ويَ  ,بالشعرِ  يأضبد شوق اؼَ صَ ات   بٌ ـباطَ  عتقدَ كأف يَ   داً لبلنفرادِ قِ معتَ  بُ اؼبخاطَ 
 ه فيك.عتقدُ يَ  ما دُ عتقِ و أنك ال تَ مَ لِ عْ لتػُ  إال شاعرٌ  يما أضبُد شوق



 ٚٔ 

 
 
 

و  ٍَصي ، كٝ(2)فى ا١ٕ٣ (1)ٞؽى إذا أذى  تو ٤ٍٝ  كٍَٝصي  و ٦ٕ كاظؽان ٗيى  (3)إذا أذٞؽى  دٕني   (6)ؽه ؿي َي  (5)ٍَصً . كل٤ٞ(4)نيَّ
  (7)كاالقتس٪ةءي  ٦٪٭ة اجلفي 
 

                                        
(1)

 .بُ ( اؼبخاطَ دَ قَ تػَ إذا اعْ  بٍ لْ ق ْصرُ )وق  
(2)

 بُ اؼبخاطَ  دَ قَ إذا اعتػَ  الصفةِ  رِ قصْ  يفف ,مَ ذلك اغبكْ  ناِف ما يُ  بالعكسِ  ، واؼبرادُ تِ بَ اؼبثْ  مِ اغبكْ  ( أي: عكسَ سَ )العك  
 دَ إذا اعتقَ  اؼبوصوؼِ  رِ ، وف قصْ دٍ ونفيًا لو عن ؿبمَّ  ,يٍّ ف عل رًا للمسافرِ حصْ  .ي  إال عل رَ ما سافػَ  :تقوؿُ  ,ي  ال عل ؿبمدٌ  رَ أف اؼبسافِ 

 مَ فيو حكْ  ؿَ وبدَّ  بَ قلَ  مَ ألف اؼبتكل   ؛بِ القلْ  رَ قصْ  ىذا القسمُ  يَ ، وظُب  أي: ال قاعدٌ  ,ال قائمٌ إ دٌ ما ؿبمَّ  :تقوؿُ  ال قائمٌ  داً قاعدٌ أف ؿبمَّ 
 البعضِ  بل فيو إثباتُ  ,بِ اؼبخاطَ  مِ حكْ  إال أنو ليس لكل   وتبديلٌ  بٌ وإف كاف فيو قلْ  فإنو اإلفرادِ  رِ قصْ  ه خببلؼِ و بغَتِ كلَّ   بِ اؼبخاطَ 

وذلك  ,سَ العكْ  عتقدُ وإف كاف ىو ال يَ  ,سَ العكْ  عتقدُ يَ  مَ أف اؼبتكل   عتقدُ بو من يَ  بُ اطَ ، وقد ىبُ للغالبِ  ، ىذا بالنظرِ البعضِ  يُ ونف
 و.ونبََّ ال ما تَ  ,مثبلً  بِ اؼبخاطَ  ه ىو ما عندَ أف ما عندَ  مِ اؼبتكل   ببيافِ  لفائدةِ ا ـِ الزِ  إلفادةِ  اػبطابُ  أف يكوفَ  دِ قصْ  عندَ 

(3)
 .بُ ( اؼبخاطَ دَ قَ تػَ إذا اعْ  تعيُتٍ  ْصرُ )وق  

(4)
ٍ  غَتَ  اً )واحد    صاؼُ أو ات   اؼبوصوؼِ  رِ ف قصْ  من صفتُت أو صفاتٍ  نةٍ معيَّ  غَتِ  واحدةٍ  بصفةٍ  صاؼُ ( أي: االت  معُتَّ

ٍ  غَتِ  واحدٍ  من  واحدةٍ  بصفةٍ  األرضِ  صاؼَ ات   بُ اؼبخاطَ  دَ عتقِ كأف يَ   ؿُ : فاألوَّ  الصفةِ  رِ ف قصْ  بالصفةِ   فأكثرَ ُْت من موصوفػَ  معُتَّ
 ,و أو خالدٌ أو عمرٌ  زيدٌ  أف الشاعرَ  دَ عتقِ ، والثاين كأف يَ ال ساكنةٌ  ,كةٌ متحر   األرضُ  :، فتقوؿُ تعيُتٍ  من غَتِ  والسكوفِ  ؾِ التحر   يَتْ فَ صِ 

ٍ عَ مُ  الذي ىو غَتُ  اؼبوصوؼِ  عُتُ  مَ ألف اؼبتكل   ؛التعيُتِ  رَ قصْ  ىذا القسمُ  يَ ، وظُب   إال زيدٌ  ما شاعرٌ  :فتقوؿُ  اليت ىي  أو الصفةِ  ,ُتَّ
نبا أو  أحدُ  لثابتُ ن ىل ايْ بُت أمرَ  دُ ما إذا كاف الًتد   التعيُتِ  رِ ف قصْ  دخلَ أف يَ  ينبغ: يَ ي  وِ فَ . قاؿ الصَّ بِ اؼبخاطَ  عندَ  نةٍ معيَّ  غَتُ 

 واحدةٍ  ف ثبوتِ  ذا شكَّ إ، وكذا يُتِ عْ على التػَّ  ها الخرى معَ أُ  بثبوتِ  وأصابَ  ,يُتِ عْ على التػَّ  صفةٍ  بوتِ بثُ  ـَ زَ لو جَ  وكذا ما ,كبلنبا
ؼبا  وبالنسبةِ  بٍ قلْ  رَ ها قصْ إلي بالنسبةِ  يكوفُ  حينئذٍ  رَ فإف القصْ  ىا على التعيُتِ دَ اليت اعتقَ  ف الصفةِ  خطأَ لو أَ  ما ها خببلؼِ وانتفائِ 

 . انتهى. تعيُتٍ  رُ فيو قصْ  دَ ردَّ تَ 
(5)

 ا.ا أو إضافيًّ كاف حقيقيًّ   ( سواءٌ ْصرِ )وللق  
(6)

 ي  االصطبلح رُ با القصْ  لُ صُ ألَّنا اليت وبَْ  ؛منها ىهنا أربعةً  رَ كَ ذَ  ,وىي كثَتةٌ  ,هفيدُ تُ  ةٌ لفظيَّ  ( أي: أسبابٌ ُرؽٌ )ط  
 .يٍّ ىا فليس باصطبلحبغَتِ  لُ صُ الذي وبَ  رِ القصْ  خببلؼِ 

(7)
بإال أو  مث االستثناءُ  ,وإفْ  ,وما ,و كليسمن أدواتِ  أداةٍ  بأى   يَ النف :يعٍت ,هما( أي: ؾبموعُ واالستثناءُ  يُ )منها النف  

ف  والسر   :وِب  عليو، قاؿ الن   على اؼبقصورِ  ةٌ مَ وىي مقدَّ  ,االستثناءِ  على أداةِ  ماً مقدَّ  اؼبقصورُ  يكوفُ  وف ىذا الطريقِ  ,اإحدى أخواِتِ 
  رَ كِ ذُ  ه انتهى سواءٌ وجودِ  قبلَ  اغبرؼِ  أثرِ  ظهورُ  عُ انَ ويبُ  ((,إال))الذي ىو  عن اغبرؼِ  أثرٌ  رَ عليو أف القصْ  اؼبقصورِ  تأخَتِ 

ُ
ْسَتثْػٌَت اؼب

 منو.



 ٕٚ 

 
 
 
 
 

/ إ٧٩ة ا٣ٛة٬ً (3). ك٦٪٭ة )إ٧٩ة} (2)ي٥ه ؿً ٠ى  ٟه ٤ى  مى الَّ ا إً ؾى ٬ى  فٍ إً  { (1)/حنٮى         ٙي . ك٦٪٭ة ا٣ٕ(4)ٔلٌّ  ٥ي ( حنٮى ك ث٢ أك أثل  ٍُ
/ أ٩ة ٩ةزً (5)٣س٨  ، (6)ال ٩ة٥ّه  ؿه ، حنٮى

 
 

                                        
(1)

 و تعال.وقولُ  إال خالدٌ  أحدٌ  ( ما جاءينوَ )كب  
(2)

 واإلثباتُ  يُ منو النف اؼبقصودَ  ضَ فإف الغرَ  إال خالدٌ  ما جاءين كبَو: رْ كَ ذْ أـ َل يُ  رٌ ( وىذا ظاىيٌ رِ كَ   كٌ لَ  مَ الَّ ا إِ ذَ ىَ  فْ إِ )   
كاؼبثالُت   على اؼبوصوؼِ  الصفةِ  رِ ف قصْ  وسواءٌ  خالدٌ  جاءين :وإال لقيلَ  ,فقط مِ اغبكْ  منو إثباتَ  وليس الغرضُ  ,رِ اف للقصْ قَ احملق  

. بِ اؼبخاطَ  حاؿِ  بِ حبسَ  أو تعيُتٍ  أو إفرادٍ  بٍ قلْ  رَ كاف قصْ   . وسواءٌ إال شاعرٌ  زيدٌ  ما كبَو: على الصفةِ  وؼِ اؼبوص رِ اؼبذكورين أو قصْ 
 منو اإلثباتُ  ضَ ألف الغرَ  ؛رَ القصْ  فيدُ ال يُ  إال زيداً  الناسُ  جاءَ  :كقولِ  كبوَ  من اإلثباتِ  نا أف االستثناءَ رْ رَّ فبا قػَ  تَ مْ لِ ىذا وقد عَ 
 اؼبذكورُ  اؼبثاؿُ  فيدُ فيُ  رَ القصْ  فيدُ إنو يُ  :ي  ْبكالس   البهاءُ  . وقاؿَ روف لزيدٍ اؼبغايِ  الناسُ  جاءَ  :لو، فكأنك قلتَ  حٌ مصح   دٌ قيْ  واالستثناءُ 

إمبا  قاً مطلَ  على زيدٍ  القياـَ  رْ صُ قْ َل تػَ  إال زيداً  ما قاـ الناسُ  :كما أنك إذا قلتَ   ,على زيدٍ  إل الناسِ  بالنسبةِ  ءِ ياجمل عدـِ  قْصرَ 
 ا ىػ. إل الناسِ  بالنسبةِ  عليو القياـَ  تَ رْ صَ قَ 

(3)
 فيدُ من ىاتُت الكلمتُت تُ  ةَ بَ أي: اؼبركَّ  ,، فإَّنا ةِ الكافَّ  ((ما))و بةِ سْ الن   ىي لتوكيدِ  اليت ((إفَّ ))من  ةُ بَ كَّ )ومنها إمبا(  اؼبر   

( ةَ تَ يْ مَ الْ  مُ كُ يْ لَ عَ  ـَ رَّ ا حَ مبََّ )إِ  :و تعالين ف قولِ رِ اؼبفس   إطباؽِ  بدليلِ  واإلثباتُ  يُ الذي ىو النف ((إال))و ((ما))ها معٌت نِ لتضم   رَ القصْ 
 استواءُ  ألصلُ وا ,النصبِ  فكذلك قراءةُ  رِ فإَّنا للقصْ  عِ فْ الرَّ  ف اؼبعٌت لقراءةِ  قُ ألنو اؼبطابِ  ؛ةُ عليكم إال اؼبيتَ  ـَ ر  أف معناه ما حُ  بالنصبِ 

 دبنزلةِ  أو مفعوؿٍ  من فاعلٍ  رَ خ  ما أُ  عليو فيكوفُ  اؼبقصورُ  رُ ذكَ مث يُ  ,إمبا أي: بعدَ  ,الً أوَّ  اؼبقصورُ  ذكرُ يُ  وف ىذا الطريقِ  ,ئتُتمعٌت القرا
 .على اؼبوصوؼِ  الصفةِ  رِ ف قصْ  سواءٌ  عليو من اإللباسِ  ـُ زَ لْ َما يػَ ه لِ و على غَتِ تقديبُ  وزُ عليو وال هبَ  إال وىو اؼبقصورُ  بعدَ  الواقعِ 

(4)
 الثبلثةُ  ف ذلك األقساـُ  وسواءٌ  كاتبٌ   إمبا خالدٌ : كبوَ  على الصفةِ  اؼبوصوؼِ  رِ ( أو ف قصْ ي  عل مُ مبا الفاىِ إ وَ )كب  

 .بِ اؼبخاطَ  حاؿِ  بِ حبسَ 
(5)

 يقِ ىا، وف ىذا الطر ها ؼبا بعدَ ما قبلَ  مِ حكْ  بوتَ ثُ  يضِ قتَ تَ  حروؼٍ  بل أو لكن( وىذه الثبلثةُ  ببل أو ْطفُ )ومنها الع  
 بوتَ ثُ  ىذه اغبروؼُ  فيدُ الذي تُ  مُ ، مث اغبكْ  ((لكن))و ((بل)) بعدَ  يأيت يأو الذ ((ال)) ؼبا بعدَ  لَ عليو ىو اؼبقابِ  قصورُ اؼب يكوفُ 

 . على الصفةِ  اؼبوصوؼِ  رُ ىا نفياً فقصْ ؼبا بعدَ  الثابتُ  فيكوفُ  ا إثباتٌ ىا إمَّ َما بعدَ ه لِ د  ضِ 
(6)

 كبوَ  على اؼبوصوؼِ  الصفةِ  ال، وقصرُ  ؼبا بعدَ  لُ إذ ىو اؼبقابِ  ؛و ناثراً عليو كونُ  ( فاؼبقصورُ مٌ ال ناظِ  رٌ ناثِ  أنا :وَ )كب  
 ال. ؼبا بعدَ  لُ إذ ىو اؼبقابِ  ؛ عليو ىو خالدٌ  فاؼبقصورُ  دٌ ال ؿبمَّ  شاعرٌ  خالدٌ  :كقولِ 



 ٖٚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ٞ   ٥ي . ك٦٪٭ة دٞؽي(2)ث٢ اكدته  ته ٦ة أ٩ة ظةق (1)ك  . (5)(ؽي جي ٍٕ جى  ةؾى يَّ إً )  (4)ٮى ، حن(3)ػيي أ٫ اتل٦ة ظ
 
 
 
 

                                        
(1)

 :كبوَ  على الصفةِ  اؼبوصوؼِ  رُ صْ ىا إثباتاً فقَ بعدَ  ؼبا الثابتُ  فيكوفُ  يٌ )و( إما نف  
(2)

ما  كبَو: على اؼبوصوؼِ  الصفةِ  رُ بل وقصْ  بعدَ  إذ ىو اؼبذكورُ  ؛و كاتباً عليو كونُ  ( فاؼبقصورُ بل كاتبٌ  بٌ )ما أنا حاس  
 . بِ اؼبخاطَ  حاؿِ  بِ حبسَ  الثبلثةُ  و األقساـُ ف ذلك كل   بل، وسواءٌ  بعدَ  ىو اؼبذكورُ  إذ ؛عليو زيدٌ  فاؼبقصورُ  بل زيدٌ  و شاعراً عمرٌ 

(3)
على  – واغباؿِ  واجملرورِ  اؼبفعوؿِ  مثلَ  – اؼبعموالتِ  وتقديِ  على اؼببتدأِ  اػببِ  ( كتقديِ و التأخَتُ ما حق   )ومنها تقديُ   

 :و كبوَ على حالِ  التقديِ  بعدَ  يَ بقِ  سواءٌ  ـَ عليو ىو اؼبقدَّ  اؼبقصورُ  يكوفُ  وف ىذا الطريقِ  ,على بعضٍ  اؼبعموالتِ  بعضِ  وتقديِ  العاملِ 
 ـ ال.، أضربتَ  زيداً 

(4)
  :و تعال، وقولِ  كَ مَّ هَ مَ  يتُ فِ ( أنا كُ وَ )كب   

(5)
 بِ اؼبخاطَ  حاؿِ  بِ حبسَ  الثبلثةُ  ذلك األقساـُ ف  ءٌ اوسو  ,أو اؼبوصوؼِ  الصفةِ  رُ ف ذلك قصْ  ءٌ وسوا }دُ بُ عْ نػَ  اؾَ يَّ إ{  

 ,و منطوقاً كل    يكوفُ  ، بل تارةً أو مفهوماً  و منطوقاً ك كل  وليس ذل ,ونفياً  إثباتاً  نُ ضمَّ و يتَ يْ بقسمَ  رَ أف القصْ  سابقاً  تَ مْ ( قد علِ )تنبيوٌ 
َاإِ ))و ، فإف كاف طريقُ و مفهوماً وبعضُ  و منطوقاً بعضُ  يكوفُ  ، وتارةً ال قاعدٌ  مٌ قائ زيدٌ  :مثلَ   يٌ ونف ,باؼبنطوؽِ  للمذكورِ  فهو إثباتٌ  ((مبَّ
 مُ فحكْ  ,واالستثناءَ  يَ و النف، وإف كاف طريقُ ه مفهوـٌ و عن غَتِ ونفيُ  ,منطوؽٌ  ػبالدٍ  القياـِ  ، فإثباتُ  قائمٌ  إمبا خالدٌ  :كبوَ  ه باؼبفهوـِ لغَتِ 

 
ُ
 ,اإال زيدً  الناسُ  قاـَ : كبوَ  ، أـ إثباتاً إال زيدٌ  أحدٌ  ما قاـَ  كاف نفياً كبَو:  سواءٌ  ,اؼبستثٌت باؼبفهوـِ  مُ وحكْ  ,باؼبنطوؽِ   منو ثابتٌ ٌَت ْسَتثػْ اؼب

 للمذكورِ  مُ فاغبكْ  التقديَ  وُ ، وإف كاف طريقباؼبنطوؽِ   منو ثابتٌ ٌَت اؼبستثػْ  مَ حكْ  فإفَّ  إال زيدٌ  ما قاـَ : كبوَ  غاً رَّ فَ مُ  وإف كاف االستثناءُ 
 . ه باؼبفهوـِ و عن غَتِ ونفيُ  ,منطوؽٌ 



 ٚٗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1)الةمفي  الةبي             
 (2)كا٣ٛى٢ً  الٮو٢ً  ؾ

ٍُ  الٮو٢ي   ،  (4)أػؿل (3)ىلع َج٤حو  ٙي ٔ
 

                                        
(1)

 اػبامسُ  بُ البا  
(2) ةِ الستَّ  من األبوابِ  

و كِ ْدِر مُ  ةِ ألف ف قوَّ  ؛غةِ الببل عُ مرجِ  ىذا البابُ  :ي  الفارس يٍّ ( قاؿ أبو علوالفصلِ  لِ الوص )ف  
اعبملتُت  ىل بُتَ  على معرفةِ  فُ إذ يتوقَّ  ؛لِ الوصْ  ف حالةِ  اعبامعةِ  اعبهةِ  استخراجِ  و من جهةِ واه، ولصعوبتِ سِ  ما إلدراؾِ ِحيََّة الصبل
 . طُ منهما، أو التوس   كلٍّ   بوُ ، أو شِ صاؿِ االت   ، أو كماؿُ االنقطاعِ  كماؿُ 

(3)
 .على( صبلةٍ  لةٍ صب فُ عطْ  لُ )الوص  

(4)
 لٌ صبَ  بُ تناسَ صبلتُت على صبلتُت فإنو ردبا ال تَ  كعطفِ   دةِ اؼبتعد   لِ مَ اعبُ  بُتَ  الواقعَ  فَ العطْ  َملُ شْ بو ما يَ  دُ )أخرى( واؼبرا  

على  افِ يَ رَ خْ األُ  فُ عطَ ويُ  ,الً أوَّ  اثنتُتِ  كل    فُ طَ عْ فيػُ  افِ يَ رَ خْ واألُ  افِ يَ ولَ األُ  بُ تناسَ بل تَ  ,هاعلى ما قبلَ  واحدةٌ  فُ طَ عْ تػُ  حبيثُ  بةٌ مًتت   أربعٌ 
 . ُْتِ يػَ ولَ األُ   جملموعِ ُْت يػَ رَ خْ األُ  ؾبموعِ   ؼبناسبةِ ُْت يػَ ولَ األُ 



 ٚ٘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٚٙ 

 
ٙى أل ؛(3)ثةلٮاكً  ًٙ ٍُ ىلع ا٣ٕ ًصه ٝة (2)٬٪ة ـي كالالك (1)٠٫ي دؿٍ  كا٣ٛى٢ي  ٓي يى ال  (4)٬ةث٘يً  ف ا٣ُٕ  ,(5)ٚي٫ امتجةقه  ٞ

 . (7)ٓي مٮاً (6)ث٭ة كا٣ٛى٢ً  ٢ً ٨٦ الٮو كلُكي 
                                        

 
(1)

و لفظًا مع إمكانِ  حاؿَ  فِ العطْ  ؾُ بو ترْ  واؼبرادُ  :يعقوبَ  . قاؿ ابنُ على صبلةٍ  صبلةٍ  فِ عطْ  ؾُ و( أي: ترْ تركُ  لُ )والفص  
 بُتَ  افِ ائرَ أَّنما دَ  مَ لِ عُ  والفصلِ  الوصلِ  خرى ا ىػ. ومن تعريفِ أُ  بعدَ  مذكورةٍ  ى ذلك إال ف صبلةٍ تأتَّ وال يَ  ,لِوِ على حا الكبلـِ  بقاءِ 

 أـْ  ,من اإلعرابِ  ل   ؿبََ وَل كاف لؤلُ   اعبملتُت سواءٌ  رِياف بُتَ جْ فيَ  عم  منهما على ما ىو أَ  كل     قُ لَ طْ هم. نعم يُ اعبملتُت ف اصطبلحِ 
  ياف بُتَ رِ وهبَْ  ,ال

ُ
 . واؼبفردِ  اعبملةِ  بل وبُتَ  ,ْفَرَديناؼب

(2)
 .ىنا( أي: ف ىذا الكتابِ  ـُ )والكبل  

اعبملتُت  بُتَ  لُ صِ ؛ ألنك ال تَ ةً خاصَّ   بالواوِ وَل األُ  على اعبملةِ  الثانيةِ  اعبملةِ  فِ أي: عطْ  ,بالواوِ  فِ على العطْ  ِصرٌ )قا (3)
 نُ سُ وال وبَْ  ,عِ اعبمْ  قِ ألَّنا ؼبطلَ  ؛بالواوِ  وىذا خاص   ,عةٌ جامِ  ةٌ هَ هما جِ بينَ  أف تكوفَ  فِ ف العطْ  طُ رَ شتػَ فيُ  ,همابينَ  عٌ إال إذا كاف جامِ 

 .الواوِ  بغَتِ  عطفِ ىنا إل ال الكبلـُ  دَّ عَ تػَ وَل يػَ  ,هماا بينَ عً جامِ  ى ما ىو أخص  اعَ رَ با حىت يػُ  العطفُ 
(4)

 .ي  اػبارج ف اغبصوؿِ  على التشريكِ  ؿ  ما يدُ  من كل   الواوِ  ىا( أي: بغَتِ بغَتِ ْطَف )ألف الع  
 باغبرؼِ  العطفُ  نَ سُ حَ  التشريكُ  دَ صِ  منها وقُ معًٌت  قَ فإذا ربقَّ  ـبصوصةً  معاينَ  فيدُ ىا يُ ( ألف غَتَ فيو اشتباهٌ  قعُ يَ )ال  (5)

ن ؽبما مِ  لَّ ال ؿبََ  اللتُتِ  اعبملتُتِ  بُتَ  العطفِ على  رٌ ىنا قاصِ  الكبلـُ  . وأيضاً كِ التشريِ  غَتُ  جامعةٌ  جهةٌ  دْ وجَ وإف َل تُ  ,عليو الداؿ  
على  النصَّ  تَ صدْ هما قَ بينَ  بالواوِ  تَ فْ طَ فإذا عَ  ن اؼبفرداتِ با مِ  قُ تعلَّ ها وما يَ سبتُ نِ  رُ عتبػَ تُ  ؽبا من اإلعرابِ  لَّ ألف اليت ال ؿبََ  ؛اإلعرابِ 
مع  االنقطاعِ  أو كماؿِ  يهاـٍ ببل إِ  ُْتِ الكمالَ  بُتَ  طُ وىو التوس   ,عٌ مِ هما جاذلك إال إذا كاف بينَ  نُ سُ وال وبَْ  هما ف الواقعِ اجتماعِ 

ما  خببلؼِ  ةِ الستَّ  ن األحواؿِ مِ  ما يأيت على معرفةِ  فُ توقَّ يَ  ىذا اعبامعِ  هما، واستخراجُ بينَ  اعبامعِ  وجودِ  ـِ لعدَ  نُ سُ ، وإال فبل وبَْ هاـِ إليا
 ,مِ ؽبا ف اغبكْ  الثانيةِ  تشريكَ  تَ دْ صَ فإذا قَ  دِ اؼبفرَ  ةِ لَ دبنزِ  وتكوفُ  ,هاتُ سبَ نِ  رُ بػَ تَ عْ فإَّنا ال تػُ  عرابِ من اإل ل   ؽبا ؿبََ وَل األُ  إذا كانت اعبملةُ 

 َلى ما يأيتعَ ُجو استخرا فُ توقَّ وال يَ  ,همابينَ  جامعٌ  دَ جِ إال إذا وُ  نُ سُ فإنو ال وبَْ  ها عليها بالواوِ تَ فْ وعطَ 
(6)

 . ن اإلعرابِ ؽبما مِ  لَّ ال ؿبََ  اللتُتِ  اعبملتُتِ  بُتَ  أي: بالواوِ ( لِ با والفصْ  من الوصلِ  لٍّ )ولك  
 لَ صُ ف ذلك أف اعبملتُت إما أف وبَْ  طُ ، والضابِ لِ منها للفصْ  وطبسةٌ  ,لِ منها للوصْ  موضعافِ  ؛ها سبعةٌ ( صبيعُ عُ )مواض (7)

 نهما، فاالحتماالتُ مِ  بواحدٍ  لُ صُ ا أو ال وبَْ بما معً  ها أوفصلِ  ها دوفَ بوصلِ  ن األخرى، أوإحدانبا عِ  لِ بفصْ  اؼبقصودِ  خبلؼَ  إيهاـٌ 
 خبلؼَ  إيهاـٌ  لَ صَ ، وإف حَ مع اإليهاـِ  االنقطاعِ  ى كماؿَ مَّ سَ ويُ  ,لُ الوصْ  بَ جَ وَ  لِ بالفصْ  اؼبقصودِ  خبلؼَ  إيهاـٌ  لَ ، فإف حصَ أربعةٌ 

، االنقطاعِ  كماؿِ   وَ بْ ى شِ مَّ سَ ويُ  ,ىاعلى غَتِ  فَ العطْ  مُ وىِ ها على األخرى يُ فَ ألف عطْ  ؛كاف اإليهاـُ  سواءٌ  تْ لَ صِ فُ  بالوصلِ  اؼبقصودِ 
 اإليهاـُ  لَ وإف حصَ  ,الكمالُت مع اإليهاـِ  بُتَ  طٌ توس   :لو قاؿُ و لؤلخرى ويُ يَ عطِ أف تُ  يدُ رِ ال تُ  ماً كْ أو كاف ألف إلحدى اعبملتُت حُ 

 فإما أف يكوفَ  ,ن األمرينمِ  بواحدٍ  إيهاـٌ  لْ صُ وإف َل وبَْ هما, ف  خَ أَ ن بيْ رَ دفَع أقوى الضرَ ف ذلك ويَ  رَ ظُ نْ أف يػَ  منهما فعلى البليغِ  بكلٍّ 
 كماؿَ  ىمَّ سَ ويُ  ,اتامًّ  ناً أو تبايُ  ,صاؿِ االت   ى كماؿَ مَّ سَ ويُ  ,اتامًّ  اداً هما ارب  فإذا كاف ما بينَ  ,ال أو -ى  معنوِ  بٌ اسُ نَ أي: تػَ  -عٌ جامِ 

 كماؿِ   وَ بْ وُيسمَّى شِ  ,لُ الفصْ  بُ جِ فيَ  سائلٍ  جوابِ  ف منزلةِ  الثانيةُ  فإما أف تكوفَ  طاً هما، وإف كاف توس  بينَ  الفصلُ  جبُ فيَ  ,االنقطاعِ 
 جامعٌ  ، وإف َل يكنْ اإليهاـِ  ـِ أي: مع عدَ  ,الكمالُت بُتَ  طاً وُيسمَّى توس   ,لُ الوصْ  فيجبُ  جوابٍ  ف منزلةِ  أو َل تكنْ  االت صاؿِ 
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 بُتَ  طَ وأف التوس   ,لُ فيهما الفصْ  بُ صورتاف هبَِ  االنقطاعِ  من ىذا أف كماؿَ  رَ وظهَ  ,االنقطاعِ  وُيسمَّى كماؿَ  ,لُ الفصْ  بُ جِ فيَ 
 خبلؼَ  مَ وىِ ما إذا أُ  ف صورةِ  لُ الفصْ  بُ ، وهبَِ وال إيهاـٌ  عٌ هما جامِ ما إذا كاف بينَ  ف صورةِ  لُ الوصْ  بُ هبَِ  الكمالُت صورتاف أيضاً 

 مِ كْ من حُ  مُ علَ فيُ  ,من اإلعرابِ  ل  ؽبما ؿبََ  اللتُتِ  وكذا ف اعبملتُتِ  ,نيِ دَ رَ ف اؼبفْ  لِ صْ والف لِ الوصْ  مُ . وأما حكْ لِ بالوصْ  اؼبقصودِ 
 عٌ هما جامِ ، فإف كاف بينَ بالواوِ  رِ نبا على اآلخَ أحدِ  فُ عطْ  الصناعةِ  من جهةِ  نَ كَ إذا أمْ  نووىو أ ,ؽبما لَّ ال ؿبََ  اللتُتِ  اعبملتُتِ 

 ـِ عدَ  مِ ى  توَ  عِ لدفْ  لَ صِ فوُ  لِ ن التقابُ لفظُت منها مِ  كل    َما بُتَ ( لِ نُ اطِ بَ الْ وَ  رُ اىِ الظَّ وَ  رُ خِ اآْل وَ  ؿُ وَّ اأْلَ  وَ )ىُ  :و تعالقولِ  ها كبوَ تَ لْ صَ وَ 
َل  ، وإفكبلـٍ   منهما إنشاءُ  إذ كل   ؛رِ الظاىِ  بِ من التناسُ  رِ عْ والش   الكتابةِ  ا بُتَ مَ لِ  .رُ عِ شْ ويُ  بُ كتُ يَ  خالدٌ  :كهما وكبَو قولِ اجتماعِ 

 ارُ بَّ اعبَْ  يزُ زِ عَ الْ  نُ مِ يْ هَ مُ الْ  نُ مِ ؤْ مُ الْ  ـُ بَل السَّ  وسُ د  قُ الْ  كُ لِ مَ الْ  وَ  ىُ الَّ إِ  وَ لَ  إِ الذي اَل  اهللُ  وَ ) ىُ  :و تعالقولِ  هما كبوَ تَ لْ فصَ  جامعٌ  يكنْ 
ـُ  َل يكنْ  ما العطفِ  ؾُ ترْ  ةِ دَ اؼبتعد   اتِ والصف ف األخبارِ  نُ . نعم األحسَ العطاءَ  نعُ ويبَ  كتبُ يَ  خالدٌ  :كقولِ  ( وكبوَ رُ بػ  كَ تَ مُ الْ   إيها

  دةَ اؼبفرَ فاِت أف الص ، والفرؽُ العطفُ  بَ جَ وَ  وَل ؤلُ ل الثانيةِ  تشريكُ  دَ صِ فإنو إذا قُ  اؼبذكورتُتِ  اعبملتُتِ  خببلؼِ  فالعطفُ  اد  التضَ 
 . رْ بػَّ فتدَ  فُ ها إال العطْ ها دبا قبلَ قِ عل  على تَ  ؿ  ا ال يدُ فإَّنا الستقبلؽبِ  لِ مَ اعبُ  ا خببلؼِ استقبلؽبِ  ـِ لعدَ  من اؼبوصوؼِ  الواحدِ  كالشىءِ 
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ٓي    (1)ثةلٮاكً  الٮو٢ً  مٮاً
 ً ٕني ؾ (3)٢ي الٮو (2)تي يى  /  (4)مًٮ

    (10)حه دة٦َّ  حه جى قى ٦٪ة م/أ ,(9)صة٦ٕحه  حه ص٭ (8)٭٧ة٪ى ثح (7)كاكف ,(6)أك إننةءن  خ اجل٤٧ذةف ػْبان ٞى ٛى تَّ إذا ا (5)(ؿي )األكَّ 

                                        
(1)

 بالواوِ  الوصلِ ُع مواض  
 رْ كَ ذْ إذ َل يُ  ؛باالثنُت ؽُ دُ صْ فيَ  الواحدِ  ىنا ما فوؽَ  عِ باعبمْ  ، واؼبرادُ ؽبما من اإلعرابِ  لَّ ال ؿبََ  اللتُتِ  اعبملتُتِ  بُتَ  ي:أ

 فقط. إال موضعافِ  للوصلِ 
(2)

 .ى اغباؿِ ضَ مقتَ  ةُ اليت ىي مطابقَ  الببلغةِ  بِ ( أي: حبسَ بُ هبَِ )  
(3)

 (  أي: بالواوِ لُ )الوص  
(4)

 .مع اإليهاـِ  االنقطاعِ  وكماؿِ  ,اإليهاـِ  ُْتِ مع عدـِ َمالَ الكَ  بُتَ  طِ س  التو  ؛َعُْتِ(وضِ مَ  )ف  
(5)

 فيما. ن اؼبوضعُتِ مِ  ألوَّؿُ ا ( أي: اؼبوضعُ ؿُ وَّ )األ  
(6)

 ف حالةٍ  ن اعبملتُتِ مِ  هما على كلٍّ اجتماعُ  كنُ إذ ال يبُ  ؛نبا( أي: ف أحدِ أو إنشاءً  خباً  اعبملتافِ  تِ فقَ تَّ )إذا ا  
 تاف لفظاً وىذا صورتاف خبيَّ  ,واؼبعٌت معاً  هما إما ف اللفظِ فاقَ ألف ات   ؛طِ التوس   ها من بابِ كل    ,صورٍ  بثمافِ  ، وىذا صادؽٌ واحدةٍ 
أو  ,إنشاءٌ  والثانيةُ  , خبٌ وَل ، أو األُ تاف لفظاً  خبيَّ تاف معًٌت إنشائيَّ  صورٍ  وىذا ست   ,، وإما ف اؼبعٌت فقطتاف كذلك وإنشائيَّ ومعًٌت 
 .أو العكسُ  ,خبٌ  والثانيةُ   إنشاءٌ وَل أو األُ  ,تاف لفظاً  إنشائيَّ تاف معًٌت وخبيَّ  سُ العكْ 

(7)
 .قَّقَ )وكاف( أي: رب  

(8)
 .ُْت تػَ قَ فِ من اعبملتُت اؼبتَّ  كلٍّ   فَْ طرَ  هما( أي: بُتَ نَ )بي  

 مطلوبةٌ  يفه آلَخرِ ن انبا مِ أحدَ  بُ ر  قَ وتػُ  ,أو اػبياؿِ  مِ و الوىْ أ لِ هما ف العقْ َمعُ ذبَْ  ـبصوصةٌ  بلقةٌ ( أي: عَ جامعةٌ  هةٌ جِ ) (9)
 ,فُ فيهما العطْ  قعَ وَ  اللتُتِ  اعبملتُتِ  بُتَ  جامعٍ  إل استخراجِ  ، وال حاجةَ ةِ رَ اؼبفك   عندَ  سبِبهاعا بمِ جتَ إليهما ليَ  ين واؼبسَندِ اؼبسَندِ  بُتَ 

 ةِ رَ اؼبفك   ندَ ع تْ عَ مَ واجتَ  ,اؼبفرداتِ  بُتَ  عُ اعبامِ  قَ قَّ وذلك ألنو إذا ربَ  ؛ةُ يَّ مِ كْ اغبُ  سبةُ ما الذي ىو الن  مضموَّنِ  اجتماعَ  ضُ وإف كاف الغرَ 
 . فُ العطْ  فصحَّ  لمفرداتِ عاً لبَ ا فيها تػَ تَ عَ مَ تَ سبتُت واجْ الن   بُتَ  اعبامعُ  قَ قَّ ربَ 



 ٜٚ 

 
 
 

ٍُ  ٓه ٦ة٩ً  كل٥ يس٨ٍ    فَّ إً { / (2)ٮى ، حن(1)ًٙ ٨٦ ا٣ٕ
ى
  ًفً ٣ى  ارى ؿى ثٍ اأٍل

}ي٥و عً صى  ًف ٣ى  ةرى ضَّ ٛي ا٣ٍ  فَّ إً كى  ي٥و ًٕ ٩ى
/  (4)ٮى ، كحن(3)

١ي { عى ٌٍ }يان سً ٮا ٠ى ١ي جٍ حٍلى يلن كى ٤ً ٝى ٮا ٚى٤ٍيى
(5). 

                                                                                                                                   
 أب على يبَ ولذا عِ  ,بعيدةً  ةً خفيَّ  ةُ بَ إذا كانت اؼبناسَ  بالواوِ  فَ العطْ  َبلُ قْ فبل يػَ  ,قريبةٌ  رةٌ ظاىِ  :( يعٍتةٌ تامَّ  ةٌ مناسب ي:)أ (10)

ـٍ سَبَّ   و: ف قولِ  ا
  كريُ   وأف أبا اغبسُتِ  رٌ صبػْ    ى وَ ف النػَّ أ ال والذي ىو عاَلٌِ   

ما ف َّنُ قارِ وىي تُ  ,ةٌ خياليَّ إما  ةَ بَ إف اؼبناسَ  :قيلَ  ، نعمْ رةٌ هما ظاىِ بينَ  ةَ بَ ناسَ ى ال مُ وَ النػَّ  رارةَ ومَ  اغبسُتِ  أب وذلك أف كرـَ 
بو  عُ فَ دْ ويُ  ,ر  مُ  بػْرَ ، والصَّ السائلِ  تياجِ اح و أَلَُ بسببِ  عُ فَ دْ ويُ  ,وٌ لْ حُ  اغبسُتِ  أب ـَ ألف كرَ  ؛اد  التضَ  وُ بْ وىي شِ  ةٌ ، أو ونبيَّ اـٍ سبَّ  أب خياؿِ 
 َلى االحتماالتِ أَّنا عَ  غَتَ  ,الفقَتِ  دواءُ  والكرـُ  ,العليلِ  دواءُ  فالصبُ  , منهما دواءٌ ألف كبلًّ  ؛لُ وىي التماثُ  ةٌ ، أو عقليَّ اآلالـِ  بعضُ 
 .القريبةُ  ةُ رَ الظاىِ  ةُ بَ اؼبناسَ  رُ بػَ اؼبعتَ و  ,بعيدةٌ  الثبلثةِ 

(1)
 اؼبذكورُ  فاؽُ االت   وُيسمَّى ,َلى األخرىعَ  اؼبذكورتُتِ  إحدى اعبملتُتِ  فِ : من عطْ ( أيفِ من العطْ  عٌ مانِ  نْ )وَل يك  

 ؾُ أي: ترْ  ,لُ الفصْ  بُ جِ فيَ  اؼبقصودِ  ى خبلؼَ ضَ تَ بأف اقػْ  فِ من العطْ  مانعٌ  دَ جِ فإف وُ  ,هاـِ ياإل ـِ أي: مع عدَ  ,الكمالُت طًا بُتَ س  وَ تػَ 
 .كما سيأيت  لِ الفصْ  من مواضعِ  اػبامسُ  وىو اؼبوضعُ  العطفِ 

(2)
  :و تعال( قولِ وَ )كب  

 بُتَ  هما التضاد  بينَ  واعبامعُ  ,ومعًٌت  تاف لفظاً يَّ ( فاعبملتاف خب  }يمٍ حِ جَ  يفِ لَ  ارَ جَّ فُ الْ  فَّ إِ وَ  يمٍ عِ نَ  يفِ لَ  ارَ رَ بػْ اأْلَ  فَّ إِ  {) (3)
 نبا اؼبسَنداف. نِ يْ اللذَ  ف اعبحيمِ  لكوفِ وا ف النعيمِ  الكوفِ  إليهما وبُتَ  ن نبا اؼبسَندُ يْ اللذَ  ارِ والفجَّ  األبرارِ 

(4)
  :و تعال( قولِ وَ )وكب  

(5)
إليو وىو  ف اؼبسَندِ  ادُ هما االرب  بينَ  عُ  واعبامِ ومعًٌت  اً تاف لفظيَّ ( فاعبملتاف إنشائ }َتاً ثِ وا كَ كُ بْ يَ لْ وَ  يبلً لِ قَ  فَػْلَيْضَحُكوا {)  

 .والبكاءِ  كِ حِ الضَّ  بُتَ  اد  التض وُ بْ ُت وشِ بِ اؼبخاطَ  اليت ىي ضمَتُ  الواوُ 
ها ، أما سببُ ةٌ نَّ ظِ ومَ  وؽبا سببٌ  ,هما ال غَتُ بينَ  ةُ بَ بُت اعبملتُت ىي اؼبناسَ  لِ ف الوصْ  ةَ رَ اؼبعتبػَ  اعبامعةَ  أف اعبهةَ  اعلمْ  

ا أو حقيقيًّ  من أف يكوفَ  م  أعَ  ادِ الرب  ا ها فحصوؿُ تُ نَّ ظِ ، وأما مَ  أو اػبياؿِ  مِ أو الوىْ  العقلِ  بطريقِ  ةِ رَ اؼبفك   ةِ هما ف القوَّ فاجتماعُ 
للشيئُت ف  اعبامعةَ  ألف العبلقةَ  ؛ةٍ وخياليَّ  ةٍ وونبيَّ  ةٍ عقليَّ :  أقساـٍ  إل ثبلثةِ  نقسمُ وتَ  ,اعبامعةِ  بلقةِ بالعَ  يكوفُ  ادُ ا، وىذا االرب  اعتباريًّ 

وإف   ةُ الونبيَّ  يَ فه ؿبسوسةٍ  فإف كانت غَتَ  ةً كذلك بأف كانت اعتباريَّ   تكنْ وإف َل  ةُ العقليَّ  يا فهرًا حقيقيًّ إف كانت أمْ  ةِ رَ اؼبفك   ةِ القوَّ 
 :ؿُ ألوَّ ا:  ها ثبلثةٌ . وأنواعُ ةِ رَ الشيئُت ف اؼبفك   ها بُتَ بسببِ  ةَ العقليَّ  ةَ القوَّ  معُ ىي اليت ذبَ  ةُ العقليَّ  امعةُ . فاعبةُ اػبياليَّ  يفه كانت ؿبسوسةً 

وىو  كاتبٌ   خالدٌ : كبوَ  إليو ف اعبملتُت شيئًا واحدًا بالشخصِ  ؽبما بأف كاف اؼبسَندُ  العقلِ  رِ تصو   دَ أي: عن ,رِ ف التصو   ادُ االرب  
ف  ُْتِ يػَ إليو فيهما متساوِ  أو اؼبسَندُ  ؼبسَندُ ابأف كاف  ,لُ التماثُ  :. الثاين أُلولف ا اؼبذكورُ  زيدٌ  ف الثانيةِ  الضمَتِ  عَ ، فإف مرجِ شاعرٌ 
 بلً اثُ سبََ  ف الثانيةِ  رِ ول والشعْ األُ  ف اعبملةِ  الكتابةِ  ، فإف بُتَ فاً آنِ  اؼبذكورِ  ؼبثاؿِ ا كبوَ  ةِ النفسيَّ   ف الصفاتِ ُْت كَ مشًَتِ  ,واغبقيقةِ  الذاتِ 
إل  راجعٌ   اغبقيقةِ ف . وىذا النوعُ ةِ ْثريَّ والنَّ  ةِ ْظميَّ كالنَّ   ا بالعوارضِ فَ وإف اختلَ  ,ـبصوصٍ  على وجوٍ  كبلـٍ    منهما تأليفُ أف كبلًّ  هةِ من جِ 
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  ةِ رَ صَتاف شيئًا واحدًا عند اؼبفك  يَ  ةِ اػبارجيَّ  اتِ صَ خَّ شَ مُ نبا عن الْ ريدِ ذبَ   بسببِ ُْت لَ ثػْ مِ الْ  بُتَ  الكائنَ  دَ التعد   فعَ إذا رَ  لَ ألف العقْ  ؛ؿِ وَّ األَ 
 واحدٍ  كل    فحصوؿُ  وحينئذٍ  ,رِ اآلخَ  لِ عق  إل تَ  إال بالقياسِ  منهما كلٍّ   لُ عق  تَ  نَ كِ بأف ال يبُْ  ,فُ ضايُ التَّ  :الثالثُ  . النوعُ نِ يْ دَ حِ كاؼبتَّ 

 بُتَ  ، فاعبامعُ رُ عِ شْ و يُ وابنُ  كتبُ يَ  أبو زيدٍ : هما فيها كبوَ بينَ  عِ وىذا معٌت اعبمْ  ,فيها ضرورةً  رِ اآلخَ  حصوؿَ  ـُ ستلزِ يَ  ةِ رَ منهما ف اؼبفك  
ىذه  ِسَبتْ ، وإمبا نُ لُ وىو التماثُ  ي  لِ اؼبسَندين عقْ  بُتَ  عَ اعبامِ  أف ا من جهةِ فَ لَ وإف اختػَ  ,فُ إليهما ىو التضايُ  اؼبسَندِ  واالبنِ  األبِ 

بذه  واعبمعُ  ,قتضاىاها على مُ تَ بِ يُػثْ ها و على حقائقِ  األمورَ  ؾَ رِ دْ و أف يُ شأنُ  ألف العقلَ  ؛ةٌ عقليَّ  :ؽبا وقيلَ  إل العقلِ  الثبلثةُ  األنواعُ 
 . ي  وقسُ ه الد  فادَ ، أَ لِ ل العقْ إ بَ سِ فنُ  تأم لُ و اللُ طِ بْ ال يػُ  األمرِ  ف نفسِ  قٌ ؿبقَّ 

 سبباً  تصَتُ  بصورةٍ  مُ ىا الوىْ رَ و  صَ بأف يُ  ةِ رَ اؼبفك   هما عندَ ها ف اجتماعِ بسببِ  مُ الوىْ  لُ َتخيَّ ىي اليت يػُ  ةُ الونبيَّ  واعبامعةُ 
 ما كبوَ بِ  لتقارُ ُْت لَ ثػْ اؼبِ  ضِ ْعرِ ف مَ  مُ ا الوىْ نبُ زَ بِْ بأف يػُ  ,لِ التماثُ  وُ بْ شِ  :ؿُ : األوَّ  ها ثبلثةٌ لو. وأنواعُ  سبباً  وليست ف الواقعِ  ,هماالجتماعِ 

 ف اعبملةِ  ةِ رَ فْ الص   بُتَ  لِ التماثُ  وُ بْ وىو شِ  ,عبامعٍ  صحيحٌ  فُ ، فالعطْ مَّ الغَ  بُ ىِ ذْ يُ  ةِ ضَّ الفِ  ياضُ وبَ  ,مَّ اؽبَ  بُ ذىِ تُ  الذىبِ  ةُ رَ فْ صُ  :كقولِ 
أو أف  ,وو عن حقيقتِ رِجُ ال زبُْ  ةِ رَ دْ من الكُ  فيو شيء يسَتٌ  يدَ زِ  بياضٌ  الصفرةِ  أف أصلَ  يعِ يدَّ  مَ فإف الوىْ  ؛انيةِ ف الث  والبياضِ وَل األُ 

 فرةُ والص   والبياضُ  ,تفاوتُ تَ  دادَ ذلك أف األضَّ  وسببُ  ,وو عن حقيقتِ رِجُ ال ىبُْ  من اإلشراؽِ  فيو شيء يسَتٌ  يدَ زِ  فرةٌ صُ  البياضِ  صلَ أَ 
أف  نُ كِ ُت يبُ بأف يكونا أمرين وجوديَّ  ,التضاد   :. الثاينمرةِ واغبُْ  السوادِ  بُتَ كما هما  بل بينَ  ,والسوادِ  البياضِ  ا ما بُتَ همليس بينَ 

 السوادِ  بُتَ  فاعبامعُ  البياضُ  وجاءَ  السوادُ  ىبَ ك : ذَ قولِ  كبوَ  رِ خَ اآل لِ نبا على تعق  أحدِ  لُ تعق   فُ توقَّ وال يَ  واحدٍ  لٍّ با على ؿبََ اقَ تعَ يَ 
 إليهما ىو التضاد   اؼبسَندُ  والكفرِ  بُت اإليبافِ  فاعبامعُ  قبيحٌ  رُ والكفْ  نٌ حسَ  ك : اإليبافُ قولِ  ، وكبوَ إليهما ىو التضاد   اؼبسَندِ  والبياضِ 

 نبا موصوفاً أحدُ  ك، أو يكوفُ ذل دُ حْ جَ  صلَّى اهلُل عليو وسلََّم بو والكفرُ  النب   ءُ يؾب مَ لِ ما عُ  بكل   التصديقُ  على أف اإليبافَ  ناءً بِ 
ما اشتماؽبِ  عتبارِ با ىو التضاد   واألبيضِ  األسودِ  بُتَ  ، فاعبامعُ جاءَ  بيضُ األو  ىبَ ذَ  ك : األسودُ قولِ  كبوَ  بو اآلخرُ  فَ صِ وُ  ما د  بضِ 

لنا  مرفوعةٌ  السماءُ  كبوَ  رُ و اآلخَ مُ ستلزِ ما يَ  ناِف  يُ منهما معًٌت  كل    ـَ ستلزِ بأف يَ  ,التضاد   وُ بْ شِ  :ن. الثالثُ يْ على الوصفُت اؼبتضادَّ 
نبا أحدِ  ف مفهوـَ إ هما حيثُ بينَ  التضاد   وِ بْ و بشِ قِ لتحق   ي  إليهما ونبِْ  اؼبسَندِ  األرضِ و  ءِ السما بُتَ  عُ لنا فاعبامِ  موضوعةٌ  األرضُ و 

 وُ بْ والثاين فيهما شِ  ؿِ األوَّ  فبُتَ  قٌ والثاين الحِ  سابقٌ  ؿُ وَّ ك : األقولِ  ، وكبوَ االكبطاطِ  ف كثرةِ  ي  وجود واآلخرِ  االرتفاعِ  ف كثرةِ  ي  وجود
بلف على وصفُت ال مِ فهما مشتَ  بواحدٍ  و مسبوقاً ، والثاين كونُ بالغَتِ  مسبوؽٍ  غَتَ  رِ على اآلخَ  بقاً ساو كونُ   ؿِ األوَّ  ألف مفهوـَ  ؛التضاد  

إل  قُ سبِ دبعٌت أنو يَ  لِ العقْ  عندَ  لِ كالتماثُ   مِ الوىْ  عندَ  لِ التماثُ  وَ بْ ألف شِ  ؛مِ  الوىْ إل الثبلثةُ  ىذه األنواعُ  تْ بَ سِ هما، وإمبا نُ اجتماعُ  نُ كِ يبُْ 
 عندَ  وُ هَ بػْ وشِ  وألف التضادَّ  ,ُْت لَ ثػْ كاؼبِ   ةِ رَ اؼبفك   هما عندَ بينَ  عِ على اعبمْ  تاؿُ حْ فيَ  ,واحدٌ  ءٌ يش ف اغبقيقةِ  ُْتِ لَ باؼبتماثِ  ُتِ ِبيهَ الشَّ  أفَّ  مِ الوىْ 
 ,رُ اآلخَ  رَ طَ ه خَ نبا عندَ أحدُ  رَ طَ بل مىت خَ  عند العقلِ  رِ عن اآلخَ  نفك   ال يَ ُْت فَ اؼبتضايِ  دبعٌت أف أحدَ  العقلِ  عندَ  فِ كالتضايُ  مِ الوىْ 

 رتباطِ وبذلك اال ,مِ الوىْ  عندَ  رِ  والشبيهُت بما عن اآلخَ ُْت فَ اؼبتضايِ  أحدُ  نفك  ، كذلك ال يَ ةِ رَ اؼبفك   ما عندَ هُ عَ صبََ  وبذلك االرتباطِ 
 . ةِ رَ اؼبفك   هما عندَ عِ إل صبَ  احتاؿَ 

نا ف تقارَ بأف تَ  ةِ رَ اؼبفك   هما عندَ عِ إل صبْ  اػبياؿُ  تاؿُ و وبَ بسببِ  هما ف اػبياؿِ يْ صورتػَ  فُ قارِ ىي تُ  ةُ اػبياليَّ  واعبامعةُ  
ف  ةِ نَ اؼبقًتِ  ةِ اغبسيَّ  رِ تلك الصوَ  و إل ـبالطةِ عُ رجِ وم من سببٍ  عادةً  فِ ؽبذا التقارُ  والبدَّ  واالستحضارِ  رِ ك  التذ  عندَ  بِ اؼبخاطَ  خياؿِ 
وف  آخرَ  دوفَ  زمافٍ  فو  رَ خَ آ دوفَ  لشخصٍ  فتكوفُ  ةِ نَ واألمكِ  ةِ نَ واألزمِ  األشخاصِ  ا باختبلؼِ أسبابُ  تلفُ زبَ  ةُ طَ وىذه اؼبخالَ  ,اػبياؿِ 
 واةُ والدَّ  يعند ك : القلمُ قولِ  كبوَ  ها أشدَّ إل معرفتِ  واالحتياجُ  ,قوعاً وُ  اعبوامعِ  أكثرَ  ةُ اػبياليَّ  ، ولذلك كانت اعبامعةُ رَ آخَ  دوفَ  مكافٍ 

أف  بسببِ  بِ اؼبخاطَ  ما ف خياؿِ وىو تقارَّنُ  واةِ والدَّ  القلمِ  بُتَ  جامعٍ  لوجودِ  فُ العطْ  ح  فيصِ  كاتباً   بُ ؾ حيث كاف اؼبخاطَ عندَ 
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ك : وىو قولُ  رِ ف التصو   ادِ لبلرب   السابقِ  اؼبثاؿِ  ، وكبوَ طاسٍ رْ وقِ  دادٍ ومِ  اةٍ ودو  ا من قلمٍ و آلالِتِ طتَ ـبالَ  يقتضِ وىي تَ  و الكتابةُ صنعتَ 
 وصورةُ  النثرِ  إنشاءُ  الكتابةِ  ذ صورةُ إ ؛ما ف اػبياؿِ صورِتِ  فُ قارُ اؼبسَندين تَ  رِ والشعْ  الكتابةِ  بُتَ  فإف اعبامعَ  وىو شاعرٌ  كاتبٌ   خالدٌ 

ف  ناً ا أو تقارُ عقليًّ  فيكوفُ  بلً اثُ سبَ  رَ عتبػَ أف يُ  ح  فيو يصِ  أف اعبامعَ  َلمُ عْ وبو تػَ  ,لِ التماثُ  عبامعِ  بو سابقاً نا لْ ، وقد مثػَّ مِ النظْ  إنشاءُ  رِ عْ الش  
 ا. خياليًّ  ما فيكوفُ أصحابِ  خياؿِ 

(1)
 .يماالثاين منهما ف عُ ( أي: اؼبوض)الثاين  

(2)
 .االنقطاعِ  ؿُ هما كماوكاف بينَ  ,وَل على األُ  الثانيةِ  فِ ( أي: عطْ فِ العطْ  ؾُ ترْ  ىمَ وْ أ)إذا   

(3)
 االنقطاعِ  وُيسمَّى ىذا كماؿَ  ,الذي ىو الوصلُ  فِ بالعطْ  ذلك اإليهاـَ  َفعُ دْ أي: فإنو يَ  مِ ( للمتكل  اؼبقصودِ  ؼَ )خبل  
 فيو. وال جامعَ  ,مع اإليهاـِ 

(4)
 وعن مسئوؿٍ  كبلـٍ   ؼبضموفِ  يَ النف ( وأنت قاصدٌ ال وشفاه اهللُ  :تَ )كما إذا قل  

(5)
 .اعبوابِ  وِ على وجْ  ( أي: قوالً اً )جواب  

(6)
 دعاءً  .شفاه اهللُ  :كوقولِ  ,من اؼبرضِ  ي  عل َرأْ بػْ َل يػَ  .ال :كمعٌت قولِ  ( فيكوفُ من اؼبرضِ  ي  عل ئَ رِ ك ىل بَ سألُ يَ )ؼبن   

)فػ( كاف  االنقطاعِ  هما كماؿُ وبينَ  ,با الدعاءُ  دَ صِ قُ إذ  ؛ةً إنشائيَّ  صبلةً  ((وشفاه اهللُ ))، خبيَّةً  صبلةً  تْ نَ مَّ تضَ  ((فبل)) بالشفاءِ  يٍّ لعل
 .ولكنَّ  بالواوِ  عطفَ وال يَ  لَ فصِ و أف يَ حق  

(7)
 .ال شفاه اهللُ  :بأف قيلَ  رةِ اؼبقدَّ  على اعبملةِ  الثانيةِ  فِ عطْ  ( أي: عدـَ الواوِ  ؾَ رْ )ت  

(8)
  الواوِ  ؾِ على ترْ  لُ اؼبشتمِ  ( أي: الكبلـُ مُ ىِ )يو   

(9)
 .الشفاءِ  ـِ بعدَ  عليو( أي: على اؼبريضِ  ءَ )الدعا  
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 .(3)ل ءي ادلع  (2)ًٟي ٗؿ(1)ك

ٓي   (4) ٢ً ا٣ٍٛى  مٮاً
                                        

 
(1)

 أفَّ  ؿُ )و( اغبا  
(2)

 ؾ. ك( أي: مقصودَ ضَ )غر   
 . مث ىذا الوجوبُ ؽبذا اإليهاـِ  عاً دفْ  ؛ولعلى األُ  الثانيةِ  لعطفِ  بالواوِ  الوصلُ  بُ جِ فيَ  بالشفاءِ  يٍّ لو( أي: لعل ءُ )الدعا (3)

مث  ,االت صاؿَ  دفعُ دبا يَ  مَ تكلَّ أو تَ  ,ال :كقولِ  َت بعدَ كُ سْ بأف تَ  لِ الوصْ  غَتِ  رَ آخَ  بطريقٍ  اـِ اإليه عُ دفْ فُيمِكُن وإال  ,للفصلِ بالنسبِة 
 .اإليهاـِ  خالًيا عن الكبلـُ  لكافَ  قد شفاه اهللُ  ,ال :، بل لو قلتَ اهللُ  هفاشَ  :تقوؿَ 

(4)
 (لِ الفصْ  عُ )مواض  
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ٓى  حً مخك ؾ (5)ا٣ٛى٢ي  تي يى   /  (6)مٮاً
ٌـّ  ةده اجل٤٧ذني ات   ثنيى  فى ( أف يسٮ(7)ؿي )األكَّ   ثؽى  حي اثلة٩ي (9)فى ثأف دسٮ (8)دة

ي
 { (11)ٮى ، حن(10)كلالن ٨٦ األ

 
ى
  ٮفى ٧ي ٤ى ٍٕ ة تى ٧ى ثً  ٥ٍ زي ؽَّ ٦ى أ

ى
 ثً  ٥ٍ زي ؽَّ ٦ى أ

ى
ـو ٕى جٍ أ }نيى جً بى كى  ة

(12) 
                                                                                                                                   

  أى بالواوِ 
(5)

 .الببلغةِ  بِ ؽبما حبسَ  ال إعرابَ  عبملتُت اللتُتِ ا بُتَ  ( أي: بالواوِ لُ الفصْ  بُ هبَِ )  
(6)

 طُ والتوس   االنقطاعِ  كماؿِ   بوُ وشِ  االت صاؿِ  كماؿِ   بوُ ، وشِ ببل إيهاـٍ  االنقطاعِ  وكماؿُ  االت صاؿِ  ( كماؿُ مواضعَ  ةِ طبس )ف  
 . الكمالُت مع اإليهاـِ  بُتَ 

 اؼبوضعُ 
 لِ الفصْ  ( من مواضعِ ؿُ وَّ )األ (7) 

ادٌ  بُتَ  فَ )أف يكو  (8) ـ   اعبملتُت ارب   بالواوِ  فَ طِ وعُ  لَ صِ إذ لو وُ  ؛لُ الفصْ  بُ فيجِ  الواحدُ  ءُ ي( أي: ف اؼبعٌت كأَّنما الشتا
ادُ  ,عٌ وىو فبتنِ  ,همابينَ  ةِ اؼبناسبَ  ةِ و لشدَّ على نفسِ  ءِ يالش فِ عطْ  لكاف دبنزلةِ  ـ   وىذا االرب   . ألوَّؿُ ا : األمرُ  أمورٍ  ثبلثةِ  بأحدِ  يكوفُ  التا

(9)
 .( اعبملةُ فَ )بأف تكو   

على اؼبعٌت  اللةِ الدَّ  ول قاصرةَ حيث كانت األُ  فقط يعٍت أو اشتماؿٍ  بعضٍ  ؿَ ول( أي: بدَ من األُ  بدالً  ةُ )الثاني (10)
، وَل  سبةِ وتقريرًا للن   بياناً  انيةِ ى بالثؤتَ إل ىذا اؼبعٌت فإنو يُ  ةِ سبَ الن   بشأفِ  اعتناءً  يقتضِ يَ  واؼبقاـُ  ,ةً أو خفيَّ  لةً مَ ا ؾبُْ لكوَّنِ  اؼبقصودِ 

  ف ىذا القسمِ  لَ الفصْ  صباعةٌ  لَ وقد علَّ  ,دُ كَ تُت أْو ىا مرَّ دَ ألف قصْ  ؛على الثانيةِ  رْ قتصِ يَ 
ُ
 دِ عن القصْ  حِ الطرْ  ةِ منو ف نيَّ  ؿَ دَ بْ بأف اؼب

ْبدَ  ألف :وقيلَ  رْ ذكَ َل يُ  على ما فِ عليو كالعطْ  فُ العطْ  فصارَ  الذايت  
ُ
 و  ؿَ اؼب

ُ
 . الواحدِ  ءِ يمنو كالش ؿَ ْبدَ اؼب

(11)
 }وا الذي قُ اتػَّ وَ  { :ولقومِ  عليو السبلـُ  و ىودٍ نبي   عن قوؿِ  و تعال حكايةً ( قولِ وَ )كب  

(12)
 على التنبيوُ  طابِ من ىذا اػبِ  فإف اؼبعٌت اؼبقصودَ  } وفٍ يُ عُ وَ  اتٍ نَّ جَ وَ  ُتَ نِ بَ وَ بِأَنْػَعاـٍ  مْ كُ دَّ مَ . أَ وفَ مُ لَ عْ ا تػَ دبَِ  مْ كُ دَّ مَ أَ  {  

 مِ للنػ عَ  ألنو تذكَتٌ  ؛وف نفسِ  مطلوبٌ  اهللِ  مِ عَ هم عن نِ ْفَلتِ غَ  ةِ نَ هم عن سِ ألف إيقاظَ  ؛وبشأنِ  اعتناءً  يقتضِ يَ  واؼبقاـُ  اهللِ  مِ عَ نِ  صبيعِ 
ا دبَِ  مْ كُ دَّ مَ وا الذي أَ قُ اتػَّ وَ  { :الو تعإليو بقولِ  وكالتقوى اؼبشارِ  بالطاعةِ  والعملِ  ه كاإليبافِ إل غَتِ  عليها ذريعةٌ  رُ والشكْ  ,رَ شكَ لتُ 
 ,هابنوعِ  اةً سمَّ مُ  َل تكنْ  اهللِ  مُ عَ إذ نِ  لةٌ مَ ألَّنا ؾبُْ  ؛ىذا اؼبعٌت بأداءِ  ةٍ افيَ وَ  غَتُ  ,علموفم دبا تَ كُ وىي أمدَّ  ,ولاألُ  واعبملةُ  }وفَ مُ لَ عْ تػَ 

ف  إحالةٍ  ها من غَتِ بنوعِ  تْ يَ حيث ظُب   بالتفصيلِ  مِ عَ تلك النػ   ا على بعضِ هاللتِ بو لدَ  وافيةٌ  ,وبنُت م بأنعاـٍ كُ وىي أمدَّ  ,الثانيةُ  واعبملةُ 
أخرى   ماً عَ بوف لو تعال نِ نسِ ويَ  ,منهم بلً م جهْ إل قدرِتِ  وا تلك النعمَ بَ سَ ا نَ إذ ردبَّ  ؛ىمرِ لكفْ  وىم معاندوفَ  ,هممِ لْ ها على عِ تفصيلِ 

ول. ف األُ  رَ ذكِ  ما بعضُ  ف الثانيةِ  مِ عَ من النػ   رَ كِ ذُ  ألف ما ؛من كلٍّ  بعضٍ  ؿَ ل بدَ و من األُ  ، وكانت ىذه الثانيةُ والتصويرِ  كاإلحياءِ 
 :  الشاعرِ  قوؿِ  فنحوَ  االشتماؿِ  ؿُ وأما بدَ 

 ا مَ لِ سْ مُ  رِ واعبهْ  ف السر   وإال فكنْ    نا عندَ  نَّ يمَ قِ ال تُ  لْ حَ لو ارْ  أقوؿُ  
 غَتُ  ,وىي ارحلْ  ,ولاألُ  م، واعبملةُ هِ عنو لديْ  ثِ اؼبتحدَّ  إلقامةِ  لكراىةِ ا إظهارِ  ؿُ كما  للشاعرِ  فإف اؼبعٌت اؼبقصودَ  

  ؿ  ألَّنا تدُ  ؛بو وافيةٍ 
ُ
 ,ناعندَ  نَّ يمَ قِ وىي ال تُ  ,الثانيةُ  ، واعبملةُ اإلقامةِ  على كراىةِ  اللزوـِ  بطريقِ  ؿ  وتدُ  الرحيلِ  بِ على طلَ  ةِ قَ طَابػَ باؼب

  ؼِ العرْ  حبسبِ  دُ صِ قْ وال يػَ  يعند مْ قُ ال تػَ  قاؿُ ما يُ  و حىت إنو كثَتاً إقامتِ  كراىةِ   على إظهارِ  ِف  رْ العُ  عِ ضْ الو  باعتبارِ  ؿ  ألَّنا تدُ  ؛بو وافيةٌ 
ومع   ىذا اإلظهارِ  على كماؿِ  ةٌ فيها دالَّ  و والنوفُ ه وإقامتِ حضورِ  ةِ كراىيَّ   إظهارِ  دَ بل ؾبرَّ  ,ي  اللغو  الذي ىو اؼبدلوؿُ  عن اإلقامةِ  وُ كفَّ 
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ٍ إً  سى ٮى قٍ ٚىٮى  { (3)ٮى حن (2)ثية٩ةن هلة (1)أك ثأف دسٮفى    ٢ٍ ٬ى  ـي ة آدى يى  ٝىةؿى  (5)ةفي ُى يٍ نَّ لا (4)٫ً حلى
ى
ى  ٟى ٣  دي أ ي  ةً ؿى ضى  مى ىلعى أك  } (6)رٍلً اٍل

  ي٨ى ؿً ًٚ اكى ا٣ٍ  ٢ً ٭  ٧ى ذى  {/ (9)ٮى ، حن (8)هلة ةن ؽى ك  ؤى م  (7)فى ثأف دسٮ
ى
  (10) }ؽان يٍ كى ري  ٥ٍ ٭ي ٤ٍ ٭ً مٍ أ

                                                                                                                                   

هما بينَ  ـِ للتبلزُ َسو بلبِ و بل مُ سَ وال نفْ  تلكَ  مفهوـِ  ىذه ليس بعضَ  ألف مفهوـَ  ؛ولمن األُ  اشتماؿٍ  ؿُ بدَ  يفه وافيةً  ه الثانيةِ ىذ فِ كوْ 
 ؿِ االت صا كماؿُ   فبل يكوفُ  طِ الغلَ  ؿُ وبدَ  الكل   ؿُ بدَ  جَ فقط خرَ  أو اشتماؿٍ  بعضٍ  ؿُ بأنو بدَ  ؿَ البدَ  ييدِ يِ تقْ . ىذا وبِ حبَسِب الوجودِ 
 دوفَ  ليَّةِ ف البد الثانيةِ  اعبملةِ  إل مضموفِ  النسبةِ  نقلِ  قصدِ  إال باعتبارِ  ةَ التأكيديَّ  اعبملةَ  ؽُ فارِ ال يُ  ؤلنوف الكل   ؿُ فيهما ، أما بدَ 

إل  لُ نتقِ فيَ  رَ آخَ  شيءٍ  وبُتَ  ,منهاول األُ  بُتَ  سبةَ ألنو ال نِ  ؛ؽبا من اإلعرابِ  لَّ اليت ال ؿبََ  لِ ف اعبمَ  قُ تحقَّ وىذا اؼبعٌت ال يَ  ,ةِ التأكيديَّ 
 دُ قصْ  ؿَ زَّ نػَ فيو بأف يػُ  االت صاؿِ  كماؿُ   يكوفُ  :ا وقيلَ إثباِتِ  استئناؼُ  ملِ من تلك اعبُ  دُ قصَ ول وإمبا يُ من األُ  الً بدَ  لُ عَ وذبُ  الثانيةِ 

. قاؿ الكبلـِ  ف فصيحِ  قعُ فإنو ال يَ  طِ الغلَ  ؿُ ، وأما بدَ واؼباءِ  رِ مْ ا بالتنَ عْ قنػَ  نَ يْ ا باألسودَ نَ عْ نػَ قػَ  كبوَ  النسبةِ  لِ نقْ  ةَ لَ ا منزِ ثباِتِ إ استئناؼِ 
 طِ الغالِ  لَ فعْ  مُ اؼبتكل   فعلَ أي: يَ  طَ الَ غَ بأف تػَ  يٍّ حقيق غَتَ  وأما إف كافَ  ي  اغبقيق طُ الغلَ  ف الفصيحِ  قعُ وفيو أف الذي ال يَ  :قي  سو الد  
 فيو. االت صاؿِ  كماؿِ   دخوؿِ  عدـَ  ضيقتو ال تَ درتُ ، ونُ نو نادرٌ إال أ ف الفصيحِ  فهذا واقعٌ  من األغراضِ  ضٍ لغرَ 
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(1)

 ( الثانيةُ تكوفَ  ف)أو بأ  
(2)

معناىا  ػبفاءِ  ول قاصرةً حيث كانت األُ  :يعٍت ,الثاين , وىذا ىو األمرُ ؼبا فيها من اػبفاءِ  ؤُلولؽبا( أي: ل اً )بيان  
 .لئليضاحِ  بيافٍ  فُ على أَّنا عطْ  ى بالثانيةِ تَ ؤْ و فإنو يػُ إزالتَ  يقتضيَ  واؼبقاـُ 

(3)
 :و تعال( قولِ وَ )كب  

(4)
 .عليو السبلـُ  ـَ أي: إل آد }وِ يْ لَ إِ  سَ وَ سْ فَػوَ {  

(5)
ْ  ؛فيها خفاءٌ  و إليو فهذه اعبملةُ ستَ وَ وسْ  ى الشيطافُ قَ لأَ أي:  }فُ اطَ يْ لشَّ ا {    وبقولِ  تْ نَ يػ  فبػُ  تلك الوسوسةُ  إذ َل تتبُتَّ

(6)
 وأضاؼَ  ,وللؤلُ  وبياناً  ألف فيها تفسَتاً  ؛مفصولةٌ  الثانيةُ  ( وىذه اعبملةُ دِ لْ اػبُْ  ةِ رَ جَ ى شَ لَ عَ  كَ ل  دُ أَ  لْ ىَ  ـُ دَ ا آيَ  اؿَ قَ )   

ما همع اشًتاكِ  البيافَ  فِ وعطْ  ؿِ البدَ  بُتَ  ؽَ ( أف الفرْ و )اعلمْ موتِ  ـِ وعدَ  لِ اآلكِ  ػبلودِ  منها سببٌ  ألْكلَ ف اأ عاءِ باد   ْلدِ إل اػبُ  الشجرةَ 
، ول ال الثانيةُ ىي األُ  البيافِ  فِ ف عطْ  واؼبقصودةَ  ,ولال األُ  ىي الثانيةُ  ؿِ ف البدَ  أف اؼبقصودةَ  ىو السابقةِ  معٌت اعبملةِ  ف خفاءِ 

با  دُ قصَ يُ  ؿِ البدَ  أخرى أف صبلةَ  وبعبارةٍ  ,بالذاتِ  مقصودٌ  ، وف الثاين حاصلٌ  بالذاتِ  مقصودٍ  غَتُ  حاصلٌ  ؿِ ف األوَّ  فاإليضاحُ 
 ها. ال استئنافِ  وَل ألُ ا سبةِ نِ  و بيافَ جبملتِ  دَ صَ فإنو قَ  البيافِ  فِ عطْ  خببلؼِ  أُلولا بنسبةِ  اإلخبارِ  استئناؼُ 

(7)
 ( الثانيةُ فَ )أو بأف تكو   

(8)
 توكيداً  ؤلولل ةً دَ مؤك   الثانيةُ  أف تكوفَ  :ؿُ األوَّ : وىو على نوعُت  الثالثُ  ول، وىذا ىو األمرُ ؽبا( أي: لؤلُ  ةً دَ ك  )مؤ   

ف  زَ التجو   السامعِ  مِ توى   عُ لذلك دفْ  بُ واؼبوجِ  ,معٌت األخرى رُ قر  معٌت إحدانبا تَ  رِ من تقر   ـُ لزَ هما ولكن يَ مفهومُ  فَ تلِ ا بأف ىبَ معنويًّ 
 ى الكماؿِ صَ قْ أ إل ِغوول ببلو األُ  ف اعبملةِ  بِ الكتا فِ ف وصْ  غَ ولِ بُ مَّا فإنو لَ  }يوِ فِ  بَ يْ  رَ اَل  ابُ تَ كِ الْ  كَ لِ ذَ { :و تعالقولِ  ول كبوَ األُ 
 ذلك باعبملةِ  عَ بَ تػْ فأَ  ,و تعال )ذلك( ؾبازاً ف قولِ  لِ التأم   قبلَ  السامعُ  مَ وىَّ تَ أف يػَ  جازَ  بالبلـِ  اػببِ  فِ وتعري }ذلك{ اؼببتدأِ  لِ جبعْ 

ه ظهورِ  بارِ باعت الكتابِ  ألف كماؿَ  ؛امعنويًّ   تأكيداً وَل لؤلُ  ةً دَ مؤك   انيةُ ، وكانت ىذه الثمِ ؽبذا التوى   عاً فْ د }يوِ فِ  بَ يْ رَ  اَل {وىي  الثانيةِ 
و تِ يَّ ق  ف حَ  بَ يْ الرَّ  دُ وجِ اليت تُ  ه عن اغبالةِ عدُ أي: بُ  ,بِ يْ الرَّ  يُ ونف ,وَل األُ  ى اعبملةِ قتضَ و وىو مُ تِ يَّ حق   وذلك بظهورِ  ,بو ف االىتداءِ 

  ىو مضموفَ وَل األُ  مضموفُ  ا بأف يكوفَ لفظيًّ  كيداً ْو تػَ  ؤلولل ةً دَ مؤك   الثانيةُ  أف تكوفَ  :الثاين و. النوعُ تِ يَّ حق   و ف ظهورِ لكمالِ  ـٌ الزِ 
 ف األول. وَ والسهْ  طَ الغلَ  السامعِ  مِ توى   لذلك دفعُ  بُ واؼبوجِ  الثانيةِ 

(9)
  :و تعال( قولِ  وَ )كب  

(10)
 ل وقوعَ التأم   قبلَ  عُ السامِ  مَ وىَّ تَ أف يػَ  مَّا جازَ إال أنو لَ  دٌ حِ اعبملتُت مت   فُ ( فمضمو }داً يْ وَ رُ  مْ هُ لْ هِ مْ أَ  ينَ رِ افِ كَ الْ  لِ َفَمه   )  

 بذا مبٍت   ا. مث التمثيلُ  توكيداً لفظيًّ وَل لؤلُ  ةً دَ مؤك   وكانت ىذه الثانيةُ  مِ ؽبذا التوى   عاً دفْ  ها بالثانيةِ عَ بػَ تػْ األول أَ  ف اعبملةِ  وِ والسهْ  طِ الغلَ 
 .رْ بػَّ  فتدَ وَل من األُ  كلٍّ   ؿَ ها وإال كانت بدَ تِ بنسبَ  اإلخبارِ  استئناؼَ  بالثانيةِ  دْ صِ قْ أنو َل يػَ  لىع
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ًٓ  ٞةؿي كيي   . (2)ىةؿً االد   جل٤٧ذني ٧٠ةؿي ا فى ثية إفَّ  /(1)ؽ ٬ؾا املًٮ

ٌـّ  اجل٤٧ذني دجةي٨ه  ثنيى  فى أف يسٮ (3)()اثلةين  /  (6)ًل ٠ٞٮ (5)كإننةءن  ذ٤ٛة ػْبان يى ثأف  (4)دة
ى    كٍ ال ت

ى
  (9)٨٦ الْبً  ؽه ٫ مة٬٭ً كص ؾ    (8)٫ًٞ اً ٨ٔ ػل (7) املؿءى  ؿً أ

 /  (10)ؿً اآلػى  ككٞٮؿً 
  (11)٥٬رااؽي  كٝةؿى  

ى
ٙي ٚ  (13)ةهلي ـاكً ٩ي  (12)ٮاقي رٍ أ ذٍ ٍ  امؿئو  ك   عى  (14)ث٧ٞؽارً  مؿيى

                                        

 
(1)

ادُ  ؿِ ( األوَّ عِ ف ىذا اؼبوضِ  ؿُ )ويقا   ـ   الذي ىو االرب   .الثبلثةِ  ف األمورِ  واغباصلُ  :اعبملتُت بُتَ  التا
(2)

ادِ  أي: سباـَ ( االت صاؿِ  اعبملتُت كماؿَ  بُتَ  فَّ أ)    .االرب 
(3)

 لِ الفصْ  من مواضعِ الثاين  عُ اؼبوض  
ـ   اعبملتُت تباينٌ  بُتَ  ف يكوفَ أ)  (4) فيهما  ةِ اؼبناسبَ  كماؿَ   يقتضِ يَ  بالواوِ  فَ ألف العطْ  ؛لُ الفصْ  بُ ( أي: ف اؼبعٌت فيجِ تا

ـُ الذي ىو  االنقطاعِ  لكماؿِ  يةٌ منافِ  واؼبناسبةُ   ما. ؽبُ أوَّ  ؛ينرَ أمْ  بأحدِ  ويكوفُ  نِ التبايُ سبا
 

  ها من بابِ كل    ,رٍ صوَ  بثمافِ  وىذا صادؽٌ  ,واألخرى إنشاءً  إحدانبا خباً  ( أي: ف كوفِ  وإنشاءً  َتِلفا خباً ىبَْ )بأف  (5)
 إنشاءٌ  ، والثانيةُ ًٌت مع لفظًا إنشاءٌ   خبٌ وَل األُ  اعبملةُ  ,رٍ صوَ  وىذا أربعُ  واؼبعٌت معاً  هما إما ف اللفظِ ألف اختبلفَ  ؛االنقطاعِ  كماؿِ 
 ها أو ف اؼبعٌت فقط وىذا أربعُ  أو عكسُ ومعًٌت  لفظاً  خبٌ  ، والثانيةُ ومعًٌت  لفظاً   إنشاءٌ وَل األُ  واعبملةُ  ,ها أو عكسُ معًٌت  خبٌ  لفظاً 
 وإنشاءاف لفظاً  ,معًٌت  النبا خبٌ و أُ  اً ، وإنشاءاف لفظمعًٌت  أوالنبا خبٌ   ، وخباف لفظاً معًٌت  نبا إنشاءٌ واَل : خباف لفظًا أُ أيضاً  رٍ صوَ 

 .ًٌت مع أوالنبا إنشاءٌ 
(6)

  و ( أي: الشاعرِ لِ )كقو   
(7)

  ؿِ أَ سْ تَ )ال   
َ
 .أي: الرجلَ  ها لغةٌ وضم   ,ؼبيمِ ا ( بفتحِ ءَ رْ اؼب

(8)
 .وىي الطبيعةُ  ,ليقةٍ خَ  عُ و( صبَْ قِ )عن خبلئ  

 لفظاً  خل خبٌ إو ف وجهِ  ، وصبلةُ يٌ هْ ألَّنا نػَ  ؛ومعًٌت  لفظاً  ءٌ خل إنشاإ سأؿْ ال تَ  :( فجملةُ من اػببِ  دٌ ىِ و شاهِ وج )ف (9)
 الفصلَ  يِ قتضوىذا يَ  ,الثانيةِ  دبضموفِ  عن السؤاؿِ  يِ النه تعليلُ  ضَ َلى أف الغرَ هما عَ  الختبلفِ وَل َلى األُ ىذه عَ  فْ عطَ وَل تُ  ,ومعًٌت 

 . رْ بػَّ ا فتدَ أيضً 
(10)

 .وِ يْ وَ بػَ سي رَ كما ذكَ   ( ىو األخطلُ اآلخرِ  ؿِ )وكقو   
(11)

 .ؤَلِ والكَ  اؼباءِ  بِ هم لطلَ مُ تقدَّ الذي يَ  الشجاعَ  :أعٍت القوـِ  رِيفُ ىم( أي: عَ رائدُ  ؿَ )وقا   
(12)

 . بِ رْ للحَ  بِ اؼبناسِ  يموا بذا اؼبكافِ وا( أي: أقِ سُ رْ أَ )  
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ً ، ٠ٞٮ (2)املٕىن ؾ جحه قى ٦٪ة (1)٭٧ةثح٪ى  أك ثأف ال يسٮفى  ـي اكدته  ٔلٌّ  ٟ /ل  ؾ جحى قى ، ٚإ٫٩ ال ٦٪ة َةاؿه  ، ال٧ة

ـً  كَيافً  ٔلي  ٠ذةثحً  املٕىن ثنيى  ًٓ  ٞةؿي يي ، ك (3)ال٧ة  . (5)٩ُٞةًع اال اجل٤٧ذني ٧٠ةؿى  ثنيى  إفَّ   (4)ؽ ٬ؾا املًٮ
 نن  (7)صٮاثةن ٨ٔ قؤاؿو  اثلة٩يحً  اجل٤٧حً  في ٠ٮ (6))اثلة٣ر(

ى
  حً ٨٦ اجل٤٧ أ

ي
 (8)كلاأل

                                                                                                                                   
 وكبتاؿُ  اغبربِ  أمرَ  أي: كباوؿُ  ,اؽبُ زاوِ نُ  :فقاؿَ  ؟باإلرساءِ  تَ رْ ؼباذا أمَ  :فكأنو قيلَ  ةِ على االستئنافيَّ  عِ ا( بالرفْ ؽبَُ اوِ زَ نػُ ) (13)

 ا.عماؽبِ أها بإلقامتِ 
فإف  ؛اغبربِ  أعماؿِ  ةِ دبباشرَ  وىو اؼبوتُ  فِ افوا من اغبتْ أي: وال زبَ  ,حملذوؼٍ  ةٌ ( علَّ دبقدارِ  يرِ هبَ  ئٍ امرِ  فِ تْ حَ  ل  )فك (14)

 ا خبٌ زاوؽبُ نُ  وصبلةُ  ,ألَّنا أمرٌ  ؛ومعًٌت  لفظاً  وا إنشاءٌ سُ أرْ  :ةُ أـ ال، فجملَ  اغبربَ  رَ و، باشَ وقضائِ  اهللِ  رِ و إال بقدَ فُ عليو حتػْ  ير ال هبَ  اؼبرءَ 
وىذا  اغبربِ  مرَ و أدبزاولتِ  باإلرساءِ  األمرِ  با تعليلُ  هما، على أف الغرضَ الختبلفِ  أُلوَل على ا ىذه الثانيةُ  فْ عطَ وَل تُ  ,ومعًٌت  لفظاً 

 بُ اؼبوجِ  االنقطاعِ  وىو كماؿُ  ,واػببيَّةِ  ةِ اإلنشائيَّ  وجودَ  ؛هتُتأف ؽبما جِ  تَ مْ ف اؼبثالُت علِ نا رْ ا. وفبا ذكَ أيضً  لَ الفصْ  يقتضيَ 
 .رْ دبػَّ أيًضا فتَ  فِ من العطْ  عٌ وىو مانِ  ةِ االستئنافيَّ  ووجودَ  ,لِ للفصْ 

(1)
 .ةِ أو اإلنشائيَّ  اػببيَّةِ هما ف سبتِ نِ  فاؽِ كلٍّ من اعبملتُت مع ات    طرفَْ  هما( أي: بُتَ بينَ  فَ ال يكو بأف )أو   

(2)
 إما عن اؼبسَندِ  ,عِ اعبامِ  هما النتفاءِ فاقِ ول مع ات  على األُ  الثانيةُ  فُ طَ عْ هما فبل تػُ بينَ  ف اؼبعٌت( أي: جامعةٌ  بةٌ سَ )منا  

 رِ صَ والقِ  الطوؿِ  بُتَ  افَ وإف ك ,ىاوغَتِ  و من صداقةٍ وعمرٍ  زيدٍ  بُتَ  عَ حيث ال جامِ  قصَتٌ  ووعمرٌ  ,طويلٌ  زيدٌ  :كإليهما فقط كقولِ 
 زيدٌ  كبوَ  و أو عنهما معاً وعمرٍ  زيدٍ  بُتَ  الصداقةِ  ضِ فرْ  عندَ  عاَلٌِ  ووعمرٌ  طويلٌ  زيدٌ  :كن فقط كقولِ يْ ، أو عن اؼبسَندَ التضاد   جامعُ 
 و. نٌ حسَ  مُ والعلْ  قائمٌ 

(3)
 اؼبسَندِ  ( أي: بُتَ اغبماـِ  وطَتافِ  يٍّ عل كتابةِ   ف اؼبعٌت بُتَ  بةَ فإنو ال مناسَ  ؛طائرٌ  ، اغبماـُ  بٌ كاتِ   ي  ك: عللِ )كقو   

 . والطَتافِ  الكتابةِ  ؛نيْ اؼبسَندَ  وبُتَ  واغبماـِ  يٍّ عل ؛إليهما
(4)

  طرفَْ  بُتَ  بةِ اؼبناسَ  والثاين انتفاءُ  ,اعبملتُت يَت نسبَ  بُتَ  نُ ما التبايُ ؽبُ أوَّ  للَذْينو ايْ ْسمَ ( الثاين بقِ عِ ف ىذا اؼبوضِ  ؿُ )ويقا  
 هما.يْ سبتػَ نِ  فاؽِ ن اعبملتُت مع ات  مِ  كلٍّ 

(5)
 بقَ كما سَ   ,اإليهاـِ  دِ يْ بقَ  الوصلِ  يعَ الثاين من موضِ  عِ ذلك ف اؼبوضِ  قاؿُ كما يُ   نِ التبايُ  ( أي: سباـَ االنقطاعِ  ؿَ )كما  

 .رْ بػَّ فتدَ 
(6) عُ اؼبوضِ 

  لِ الفصْ  ( من مواضعِ ثُ )الثال  
(7)

 .الوقوعِ  رِ ( مقدَّ اؿٍ جواباً عن سؤ  الثانيةِ  اعبملةِ  فُ )كو   
(8)

 باعتبارِ  الكبلـِ  ةِ أي: قوَّ  ,ْحَوىعليو بالفَ  تْ ودلَّ  ,سؤاالً  ضتْ تَ األول اقػْ  األول( أي: أف اعبملةَ  من اعبملةِ  شأَ نَ )  
 ؛عن األول الثانيةُ  لُ صَ فْ فتػُ  وحينئذٍ  عن ىذا السؤاؿِ  جواباً  الثانيةُ  اعبملةُ  وتكوفُ  ,بو حٌ مصرَّ  قٌ ؿبقَّ  لِ بالفعْ  عٌ وكأنو واقِ  األحواؿِ  قرائنِ 

وىو  ,جواباً لسؤاؿٍ  الكبلـِ  ىو كوفُ  ف ىذا اؼبوضعِ  لِ للفصْ  بَ من ىنا أف اؼبوجِ  رَ وظهَ  ,رَ آخَ  على كبلـٍ  سؤاؿٍ  جوابُ  فُ عطَ إذ ال يُ 
وُيسمَّى  ,األول للجملةِ  جواباً  ةُ الثاني فتكوفُ  ,السؤاؿِ  لةَ األول منزِ  إل أنو ىو تنزيلُ  التلخيصِ  صاحبُ  ىبَ وذَ  ,ي  اكِ السكَّ  بُ مذىَ 

ال ،  أوْ  عن األول إما عن سببٍ  شأَ الذي نَ  . مث السؤاؿُ ةً فَ ْسَتْأنػَ ومُ  ى استئنافاً سمَّ ها تُ نفسُ  الثانيةُ  وكذا اعبملةُ  ,استئنافاً  ىذا الفصلُ 
ـ   إما سببٌ  واألوؿُ  ـ   : سببٌ  ثبلثةٌ  فاألقساـُ  ,ال أو عا ـ   ، فالسببُ بِ السب وغَتُ  خاص   وسببٌ  عا أي:  ,مِ اغبكْ  ىو سببُ  العا



 ٛٛ 

 ٦ى كى }  دٕةىل ٠ٞٮًل 
ي
  فى ٍٛ اجلَّ  فَّ إً  (1)ًس ٍٛ جى  ئي ؿ  ثى ة أ

ى  . (2){ٮءً ةلك  ثً  ةه ةرى ٦َّ ألى
 . (4)ىةؿً االد   ٧٠ةؿً  ج٫ي مً   (3)اجل٤٧ذني ثنيى  /ٞةؿي كيي 

ٓي  ي ( أف (5))الؿاث ٛي  ط  ًى جب٤٧ذني يى  َج٤حه  ٜى جى كٍ ت   (8)حً جى قى امل٪ة دً لٮصٮ   (7)ىلع إظؽا٧٬ة  (6)٭ةُٔ
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                   

ٍ  سببٍ  رِ فيو لتصو   رْ وَّ تصَ دبعٌت أنو َل يُ  ف األول على اإلطبلؽِ  بو الكائنُ  احملكوـُ    الشدائدَ  ى اهللُ زَ )جَ  و( أي: الشاعرِ )كقولِ  معُتَّ
إل أف  اؾَ الذي أدَّ  وما السببُ  ,ىذا تقوؿُ  كما بالُ  :هتقديرُ  والعادةِ  ؼِ رْ العُ  ا بقرينةِ عامًّ  سؤاالً  ضتْ اقتَ  ( فهذه اعبملةُ خَتٍ  كلَّ 

من  يَ و  ) با عدُ  تُ فْ عرَ  ( أي: ألينتُ فْ رَ )عَ  :وبقولِ  عن ىذا السؤاؿِ  فأجابَ  ,هاغضِ بُ  ـِ وعدَ  عن الشدائدِ  يض  ؾ بالًتَ غَتَ  فَ الِ زبُ 
ف  دَ ردَّ خاًصا تَ  اإال سببً  األسبابِ  صبيعِ  يَ نفْ  رَ وَّ صَ تَ دبعٌت أنو  ف األول على اػبصوصِ  مِ اغبكْ  ىو سببُ  اػباص   ( والسببُ ييقدِ صَ 

 و.و ونفيِ حصولِ 
(1)

 .لِ لَ ا من الزَّ ( أي: مع طهارِتِ يسِ فْ نػَ  ئُ ر  بػَ ا أُ مَ وَ  :و تعاللِ )كقو   
(2)

 سؤاالً  ضتْ األول اقتَ  ةَ فإف اعبمل ي؛نبغشيء ال يَ  بِ ها على طلَ من أصلِ  عةٌ ْنطَبِ ( أي: مُ وءِ الس  بِ  ةٌ ارَ مَّ أَلَ  سَ فْ النػَّ  فَّ إِ )  
 مقاـَ  فكاف اؼبقاـُ  ها على السوءِ منو أف ذلك النطباعِ  رُ تبادَ يَ  النفسِ  تبئةِ  يِ بنف مُ ا وىو اغبكْ ألف مضموَّنَ  ؛التوكيدِ  بقرينةِ  اخاصًّ 

و قولِ  عنو كبوَ  السؤاؿَ  اؼبقاـُ  يقتضِ ول يَ األ باعبملةِ  قٌ لو تعل   رُ آخَ  ىو شيءٌ  السببِ  غَتُ لُث الثا ، والقسمُ ىا بالسوءِ أمرِ  ف ثبوتِ  دٍ رد  تَ 
 لسبلـِ  ليس سبباً  إبراىيمَ  أف قوؿَ  وال شكَّ  ,عليو اؼببلئكةِ  سبلـِ  ف جوابِ  إبراىيمُ  ( أي: فماذا قاؿَ ـٌ بَل سَ  اؿَ قَ  ماً بَل وا سَ الُ )قَ  :تعال

 ا.ا وال خاصًّ عامًّ  ال اؼببلئكةِ 
(3)

 .رِ اؼبقدَّ  للسؤاؿِ  جواباً  ةٌ فَ اليت ىي مستأنػَ  والثانيةِ  رِ اؼبقدَّ  السؤاؿِ  نشأُ ليت ىي مَ ول ااعبملتُت( أي: األُ  بُتَ  اؿُ قَ يػُ و )  
 فِ للعطْ  مناؼٍ  ذايت   طٌ وربْ  اعبملتُت فيهما ات صاؿٌ  ف أف ما بُتَ  االت صاؿِ  و كماؿَ تِ ( ؼبشابَ االت صاؿِ  كماؿِ   بوُ شِ ) (4)

 لُ الفصْ  أف يكوفَ  نُ كِ . ىذا ويبُ ءِ يذلك الش مُ و حكْ كمُ حُ  الشيءِ  ألف شبيوَ  ؛صاؿِ االت   ف كماؿِ  بُ ف ىذا كما هبَ  فْصلُ ال جبُ فيَ 
  . اؼبوضعُ االنقطاعِ  هما كماؿُ بينَ  فيكوفُ  خبٌ  واعبوابَ  ,إنشاءٌ  ألف السؤاؿَ  ؛للفظِ  ظراً فيو نَ 

(5)
  لِ الفصْ  ( من مواضعِ عُ )الراب  

(6)
 .البلحقةِ  اؼبسبوقةِ  اعبملةِ  فُ : عطْ ها( أيطفُ عَ  ح  صِ جبملتُت يَ  صبلةٌ  قَ سبَ تُ )أف   

(7)
 )على إحدانبا( أي: على إحدى اعبملتُت السابقتُت.  

وإحدى  اؼبسبوقةِ  إليهما ف اعبملةِ  ن واؼبسَندَ يْ اؼبسَندَ  بُتَ  ةِ أو اػبياليَّ  ةِ ِة أو الونبيَّ العقليَّ  ( أي: اعبامعةِ بةِ اؼبناسَ  دِ )لوجو  (8)
 السابقتُت عليها.



 ٜٛ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ًٛ  كف  /  (6)ًل ، ٠ٞٮ(5)٥ً ٬ٍ ٮى ٕةن ل٤ٍٚ د  (4)ٙي ا٣ُٕ ؾي رتيي ، ٚ(3)ده األػؿل ٚكة (2)ىلع (1)٭ةُٔ
٨  كتى    ّمى ٤ٍ قى  ْي

ى
  (8)الن ؽى ث   ث٭ة   (7)ًغ ثٍ  أ٩ىن أ

ي
  (10)ي٥ي ٭ً دى  ؿً ؽ الٌل (9)را٬ةأ

                                        

 
(1)

 .اؼبسبوقةِ  ةِ ها( أي: اعبملفِ )وَّف عط  
(2)

 اؼبسبوقةِ  ةِ اعبمل ()على  
(3)

 . ( أي: للمعٌت اؼبرادِ دٌ )األخرى فسا  
(4)

 من اؼبسَندِ  كلٍّ ها ف  بُ ناسِ على إحدى السابقتُت اليت تُ  اؼبسبوقةِ  فِ عطْ  ؾِ بًتْ  لُ الفصْ  بُ جِ ( أي: فيَ فُ العطْ  ؾُ ًتَ يُ )ف  
 إليو  واؼبسَندِ 

(5)
 ِعولقطقْطعًا  لُ وُيسمَّى ىذا الفصْ  اؼبقصودةِ  غَتِ  على السابقةِ  اؼبسبوقةِ  فَ ، عطْ السامعِ  مِ ( أي: لوىْ مِ ىْ للوَ  عاً )دف  

 .قِ لَ اؼبطْ  باسمِ  دِ اؼبقيَّ  تسميةِ  من بابِ  فيكوفُ  عَ طِ قُ  لٍ فصْ  ألف كلَّ  أو ,اؼبقصودِ  خبلؼَ  مَ ى  توَ 
(6)

 .و( أي: الشاعرِ لِ )كقو   
(7)

 .لبُ طْ ( أي: أَ يغِ بْ أ نٍتمى ألْ سَ  ن  ظُ تَ )و   
(8)

 .لةِ قابَ للمُ  ( الباءُ الً دَ )با ب  
(9)

 اىا.إيَّ  اهللُ  راينو أَ وأصلُ  ,دبعٌت الظن   لُواستعما شاعَ  اجملهوؿِ  راىا( بصيغةِ أُ )  
(10)

 .الضبلؿِ  ف أوديةِ  رُ َحيػَّ تَ أي: تػَ  ,هوغَتِ  قِ شْ من العِ  ف األرضِ  ىبَ إذا ذَ  ن ىاـَ ( مِ يمُ ِتَِ  ؿِ )ف الضبل  



 ٜٓ 

  ٚض٤٧حي 
ي
ٛي  ط  ٬ة( يًى ار)أ ٓي ٧ٍ حى ، ٣س٨  (12)٨  ْي تى   (11)٭ة ىلعُٔ   ىلع َج٤حً  ًٙ ٍُ ا٣ٕ ٥ي ٬  دٮ (13)٨٦ ٬ؾا ٪ى

ى
 ًغ ثٍ )أ

ًٓ  ثنيى  /ٞةؿي يي ، ك(15)ان ، ٦ٓ أ٫٩ ٣حف مؿاد (14)ّم٤ٍ قى  ٨٦ ٦ْ٪ٮ٩ةًت  اثلةثلحي  اجل٤٧حي  ث٭ة( ٚذ١ٮفي   اجل٤٧ذني ؽ ٬ؾا املًٮ
 . (16)اال٩ُٞةًع  ٧٠ةؿً  ج٫ي مً 

ٟي  ٞىؽى يي أف ال (1)()الةمفي  ٓو  ـً ٣ٞية  (2)٥ً اجل٤٧ذني ؽ السٍ  تَّشي  (5)اٮٍ ٤ى ا ػى ذى إً كى  { (4) دٕةىلًل ٠ٞٮ (3)٦ة٩
ًَ يى  مى ىلى إً  ي ٝى   (6)٥ٍ ٭ً ي٪ً ة ٍ ٧ى جَّ إً  (8)٥ٍ سي ٕى ة ٦ى ٩َّ إً   (7)ٮاةل ى  اللي  (9)ٮفى اي ـً ٭ٍ ذى كٍ مي  ٨ي ة حنى ى  اللي )) /ٚض٤٧حي  } (10)٥ٍ ٭ً ثً  ئي ـً ٭ٍ ذى كٍ ي  ئي ـً ٭ٍ ذى كٍ ي
ٛي  ط   يًى الى  ((٥ٍ ٭ً ثً  ٮهلً ٨٦ ٦ى   (14)أ٫٩  (13)٫اً ؛ الٝذٌة (12)((٥ة ٦ٕسي ٩َّ إ)) (11)٭ة ىلعُٔ  ،(15)٥ٞي

                                        
(11)

 .ها على ( صبلةِ عطفُ  ح  صِ راىا يَ أُ  ةُ )فجمل  
(12)

ادُ بينَ  جامعةٌ  أي: جهةٌ  هما مناسبةٌ بينَ  دتْ جِ تاف ووُ ( ألَّنما خبيَّ ظن  تَ )    وُ بْ مسَنديهما أو شِ  بُتَ  هما وىي االرب 
 ب  وىو ؿبُِ  ,على الشاعرِ  راىا العائدُ أُ  وضمَتُ  ,ووىي ؿببوبتُ  ,مىلْ على سَ  العائدُ  ن  ظُ تَ  إليو فيهما وىو ضمَتُ  اؼبسَندِ  بُتَ  فِ التضايُ 

 مُ حكُ أَ  ٍتكذا وأنَّ   ظن  مى تَ لْ أف سَ  حينئذٍ  معٌت البيتِ  . ويكوفُ رِ اآلخَ  لِ عق  و على تَ لُ تعق   فَ توقَّ أف يَ  وُ شبِ يُ  ةِ واحملبوبَ  ب  حِ مُ من الْ  وكل  
 . شاعرِ لل ومرادٌ  ها وىذا اؼبعٌت صحيحٌ ف ظن   خطأتْ على سلمى بأَّنا أَ 

(13)
 خل.إراىا ... : وأُ  الشاعرُ  بأف يقوؿَ  ظن  راىا على تَ أُ  فِ من ىذا( أي: من عطْ  عُ نَ يبَ )لكن   

(14)
ف  يمُ ها ِتَِ أظن   ٍتنَّ ا أأيضً  ظن  وتَ  دالً با بَ  يغٍت أبْ أنَّ  ن  ظُ مى تَ لْ أف سَ  معٌت البيتِ  مى( ويكوفُ لْ سَ  تِ )من مظنونا  

 .الضبلؿِ 
(15)

ىي  وتكوفَ  سؤاؿٌ  رَ قدَّ بأف يُ  فةً خل مستأنَ إراىا أُ  صبلةُ  أف تكوفَ  لُ تمِ ووبَ  :. ىذا( أي: للشاعرِ اً س مراد)مع أنو لي  
  اعبملةِ  كوفَ   حينئذٍ  من العطفِ  اؼبانعُ  . فيكوفُ يم ف الضبلؿِ راىا ِتَ ؟ فقاؿ : أُ  راىا ف ىذا الظن  كيف تُ   :عنو، كأنو قيلَ  جواباً 
 . االت صاؿِ  كماؿِ   وَ بْ ي: شِ ها أدبا قبلَ  ةِ لَ صِ كاؼبتَّ 

 عٍ على مانِ  لٌ  مشتمِ ف أف كبلًّ  االنقطاعِ  كماؿِ   ةِ ( ؼبشابَ االنقطاعِ  كماؿِ   وُ بْ شِ  اعبملتُت ف ىذا اؼبوضعِ  بُتَ  :ؿُ )ويقا (16)
 أو بانتفاءِ  وإنشاءً  هما خباً اعبملتُت باختبلفِ  تباينُ  االنقطاعِ  وف كماؿِ  ,اؼبقصودِ  خبلؼَ  العطفِ  وىو ىنا إيهاـُ  ,من العطفِ 

 . االنقطاعِ  من كماؿِ  علْ ، ولذا َل هبُ قرينةٍ  بِ و بنصْ دفعُ  نُ كِ اعبملتُت يبُ  عن ذاتِ  ىنا خارجٌ  عَ إف اؼبانِ  ,هما. نعمبينَ  عِ اعبامِ 
 اؼبوضعُ 

(1)
  لِ الفصْ  ( من مواضعِ  سُ )اػبام  

 ألف الكبلـَ  ؛بالظرؼِ  كاالختصاصِ   اعبملةِ  على مفهوـِ  الزائدُ  ( أي: القيدُ مِ اعبملتُت ف اغبكْ  تشريكُ  دَ قصَ يُ )أف ال  (2)
 أف يكوفَ  ح  صِ يَ  ، نعمْ اإلعرابَّ  مَ اغبكْ  بو حينئذٍ  . فليس اؼبرادُ ؽبما من اإلعرابِ  لَّ على اعبملتُت اللتُت ال ؿبََ  قاصرٌ  بقَ ىنا كما سَ 

وبو ف  ,ول اؼبعٌت اؼبذكورُ ف األُ  مِ باغبكْ  ادُ ، فَتُ  ل  اليت ؽبا ؿبََ  َملُ شْ ها ويَ لُ مَ شْ ؽبا بل يَ  لَّ اليت ال ؿبََ  لِ على اعبمَ  رٍ قاصِ  غَتَ  الكبلـُ 
 بُ وجِ فإنو يُ  أو مفعوالً  ا حاالً ، وكوَّنِ عَ الرفْ  بُ وجِ فإنو يُ  اؼببتدأِ  ا خبَ كوَّنِ   مثلَ  لئلعرابِ  بُ اؼبوجِ  اغباؿُ  :، يعٍتاإلعراب   مُ اغبكْ  الثانيةِ 

 . الذي ف اؼبتبوعِ  اإلعرابَ  بُ وجِ فإنو يُ  ا صفةً ، وكوَّنِ ضَ اػبفْ  بُ يوجِ إليها فإنو  ا مضافاً ، وكوَّنِ النصبَ 
(3)

فيو  ، والتشريكُ  اإلعراب   مِ كْ أو اغبُ  دِ لؤلول ف ذلك القيْ  الثانيةِ  تشريكِ  وىو لزوـُ  فِ (  أي: من العطْ عٍ مانِ  ـِ )لقيا  
 أـ ال. جامعةٌ  هما جهةٌ كاف بينَ   سواءٌ  ,لُ الفصْ  بُ جِ فيَ  االستئناؼُ  ألف اؼبقصودَ  ؛اؼبقصودِ  نقيضُ 
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 ٞةؿي يي . ك(4)٭٥٬٥ إىل ميةَي٪ً ٮ  ٤ي ػي  ِبةؿً  يَّؽه ٦ٞ  (3)ث٭٥ اللً  ءى أف اقذ٭ـا (2)٫اً ؛ الٝذٌة (1)ٝةلٮا كال ىلع َج٤حً 
ًٓ  ؾاجل٤٧ذني  ثنيى   . (6)ال٧١ة٣ني ثنيى  ٍه ق  دٮ  (5)٬ؾا املًٮ

                                                                                                                                   
(4)

 اؼبنافقُت عن حاؿِ  و تعال( حكايةً لِ )كقو   
(5)

 وا.عُ جَ بل اؼبنافقوف من اؼبؤمنُت ورَ ا( أي: وإذا خَ وْ لَ ا خَ ذَ إِ وَ )  
(6)

 هم من الكافرين.( أي: رؤسائِ مْ هِ ينِ اطِ يَ  شَ َل إِ )  
(7)

 هم.وا( لشياطينِ الُ قَ )  
(8)

 اؼبسلمُت.  وعداوةُ  رِ على الكفْ  نا من حيث الثباتُ قلوبِ ( أي: بمْ كُ عَ ا مَ نَّ إِ )  
(9)

 :. قاؿ تعالداراةِ مُ ؽبم من الْ  رُ ظهِ ( أي: باؼبسلمُت فيما نُ وفَ ئُ زِ هْ تػَ سْ مُ  نُ ا كبَْ مبََّ إِ )  
(10)

 الكبلـِ  ي، ففاإلسبلـِ  نِ يهم باؼبؤمنُت ودِ استهزائِ  لةِ و ف مقابَ عن رضبتِ  دِ يهم بالطرْ ازِ ( أي: هبُ مْ بِِ  ئُ زِ هْ تػَ سْ يَ  اهللُ  )  
 تعال. على اهللِ  مستحيلٌ  وإال فاالستهزاءُ  ةٌ لَ شاكَ مُ 

(11)
 .ها على( صبلةِ عطفُ  ح  صِ بم ال يَ  ستهزئُ يَ  اهللُ  :ةُ )فجمل  

(12)
 قالوا.لِ  ةٌ كيَّ ( اليت ىي ؿبَ مْ كُ عَ ا مَ نَّ إِ )  

(13)
 .اؼبذكورِ  و( أي: العطفِ ئِ )القتضا  

(14)
 بم. ستهزئُ يَ  اهللُ  :ولَ )أنو( أي: أف قو   

(15)
 ,اإلعراب   مِ ول ف اغبكْ ها لؤلُ شريكُ تَ  دْ قصَ أي: َل يُ  ,أنو ليس كذلك واغباؿُ  ,اؼبنافقُت م( أي: من مقوؿِ قوؽبِ مَ )من   

 .ؼبقصودِ ا خبلؼِ  عاً إليهاـِ دفْ  العطفِ  ؾِ بًتْ  لَ تعال، ففصَ  اهللِ  قوؿِ على أنو من مَ  بل ىو استئناؼٌ  ,ما من مقوؽبِ وىو كوَّنُ 
(1)

 قالوا.  على صبلةِ  بم معطوفةً  ستهزئُ يَ  اهللُ  قالوا( أي: وليست صبلةُ  ةِ )وال على صبل  
(2)

 .اؼبذكورِ  و( أي: العطفِ ئِ )القتضا  
(3)

 بم(. ستهزئُ يَ  )اهللُ  :صبلةِ  بم( وىو مضموفُ  اهللِ  ءَ )أف استهزا  
 الظرؼِ  وتقديُ  ,وىو إذاً  ,بظرؼٍ  دةٌ يَّ قا معكم مُ إنَّ  :قالوا لك أف صبلةَ ذ هم( توضيحُ ىم إل شياطينِ و  لُ خُ  حباؿِ  دٌ يَّ )مق (4)

، ولو دٍ ؿبمَّ  أصحابِ  وجودِ  ال ف حاؿِ  ,همىم بشياطينِ و  لُ خُ  إنا معكم ف حاؿِ  :فاؼبعٌت أَّنم إمبا يقولوف ، وحينئذٍ االختصاصَ  فيدُ يُ 
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 (7)الكةدسي  الةبي 

 (8)كاملكةكاةً  كاإلَ٪ةًب  اإليةزً  ؾ
ى أف يي  ٨ي ٧سً يي   (11)٨٦ املٕةين (10)رً ؽ الىؽ (9)ٮؿي ٦ة يى  ك     (12)ٔ٪٫ ْٕبَّ
 

 /  (1)ؽو ؿي َي  ثسلًث 

                                                                                                                                   

اعبملتُت ف  تشريكَ  فِ العطْ  إلفادةِ  ؼِ بذلك الظرْ  ص  بم ـبتَ  اهللِ  تهزاءَ أف اس ـَ زِ لَ قالوا لَ  بم على صبلةِ  ستهزئُ يَ  اهللُ  فَ طِ عُ 
أنو ليس كذلك،  ا واغباؿُ وْ لَ ا معكم إال إذا خَ ا كما أَّنم ال يقولوف إنَّ وْ لَ  إذا خَ بم إالَّ  اهللُ  ستهزئُ اؼبعٌت ال يَ  بو فيكوفُ  االختصاصِ 

، وال بقَ و ؽبم كما سَ ؾبازاتُ  الثانيةِ  بم الذي ىو مضموفُ  اهللِ  باستهزاءِ  ألف اؼبرادَ  ؛دِ يْ لؤلول ف ذلك الق الثانيةِ  تشريكُ  دْ قصَ أي: َل يُ 
 . اؼبقصودِ  بلؼِ خِ  إيهاـِ  عِ دفْ  لِ ألجْ  فِ العطْ  ؾِ بًتْ  لَ صَ هم أـ ال، ففَ ا إل شياطينِ وْ لَ خَ  ، سواءٌ لو حباؿٍ  ال انقطاعَ  لٌ صِ أف ىذا متَّ  شكَّ 

(5)
 .( اػبامسِ ف ىذا اؼبوضعِ اعبملتُت  بُتَ  :ؿُ )ويقا  

(6)
من  ؿِ األوَّ  اعبملتُت ف اؼبوضعِ  ِلَما بُتَ  قاؿُ ، كما يُ االنقطاعِ  وكماؿِ  االت صاؿِ  كماؿِ   ( أي: بُتَ ُْت الكمالَ  بُتَ  طٌ س  )تو   

 اعبملتُت أحدُ  بُتَ  و َل يكنْ ألن ؛ظاىرٌ  بذا االسمِ  التسميةِ  ، ووجوُ اإليهاـِ  أو مع عدـِ  قاً الكمالُت مطلَ  بُتَ  طٌ توس   لِ الفصْ  موضعِ 
 . رْ بػَّ نبا فتدَ أحدِ  وُ بْ وال شِ  ,ُْت الكمالَ 

(7)
 السادسُ  بُ البا  

 األبوابِ  رُ وىو آخِ 
 ىي اإلهبازُ  هم : الببلغةُ بعضُ  حىت قاؿَ  الببلغةِ  أبوابِ  من أعظمِ  ( وىذا البابُ واؼبساواةِ  واإلطنابِ  زِ اإلهبا )ف (8) 
 .واإلطنابُ 

(9)
 .رُ طِ وىبَْ  ( أي: يدورُ ؿُ و ما هبَ  ل  )ك  

(10)
 ه.دِ لَ وخَ  اإلنسافِ  ( أي: ف صدرِ رِ الصد )ف  

(11)
 .( أي: اؼبقاصدِ )من اؼبعاين  
 

(12)
 .من البليغِ  ا مقبوالً عنو( تعبَتً  رَ عبػَّ أف يُ  ِكنُ يبُْ )  

(1)
 و البليغُ يَ ؤد  إما أف يُ  ف اؼبعٌت اؼبرادَ وذلك أل ؛مقبولةٍ  عنو إال أَّنا غَتُ  أخرى للتعبَتِ  ؽٍ رُ طُ  ( وىناؾ ثبلثُ ؽٍ رُ طُ  ثِ )بثبل  

 بو وُيسمَّى إهبازاً  إما واؼٍ  عليو، والناقصُ  زئداً  عنو أو ناقصاً  ، والثاين إما أف يكوفَ ُيسمَّى اؼبساواةَ  ؿُ ال، فاألوَّ  لو أو مساوٍ  بلفظٍ 
ٍ  أو غَتُ  واً شْ وُيسمَّى حَ  ناً يَّ ، وإما معا، وُيسمَّى إطنابً إما لفائدةٍ  والزائدُ  وُيسمَّى إخبلالً  واؼٍ  أو غَتُ  ، فصارت  وُيسمَّى تطويبلً  معُتَّ

من  مقبوالً  ِل وْ قَ بِ و  وُ واغبشْ  والتطويلُ  وىي اإلخبلؿُ  مقبولةٍ  غَتُ  ، وثبلثةٌ واإلطنابُ  واإلهبازُ  وىي اؼبساواةُ  مقبولةٌ  : ثبلثةٌ ةً ستَّ  ؽُ الطرُ 
إل  ماً منقسِ  البليغُ  الكبلـُ  يكوفُ  وبذا االعتبارِ  البليغِ  مِ اؼبتكل   ػبصوصِ  رِ ا بالنظَ بوؽبِ قَ  ـِ وعدَ  ؽِ تلك الطرُ  بوؿِ بقَ  أف اؼبرادَ  مُ علَ يُ  البليغِ 
 . من الثبلثةِ  بواحدٍ  فُ وصَ فبل يُ  الناسِ  أوساطِ  . وأما كبلـُ بٍ نَ طْ ومُ  زٍ وجَ ومُ  : مساوٍ  ثبلثةٍ  أقساـٍ 



 ٜٖ 

ل ث٫ ؿى اذلل صى  ؽ  ىلع ال (5)فى ثأف دسٮ (4)ل يحو مكةك ةو ثٕجةر (3)املٕىن املؿادً  حي دأدي / كه  (2)املكةكاةي 
ٛى  ٮا إىل درصحً ُ  عى ٪ٍ حى كل٥  (9)اللٗحً  حً إىل درص (8)ٞٮادى ؿٍ يى اذلي٨ ل٥   (7)، ك٥٬ (6)اجلةًس  أكقةًط  ؿؼي ٔي   . (10)حً ة٬ى ٭ى ا٣

 
 
 
 

 ا رى ذى إً كى  { (1) /حنٮى 
ى
ً  خى يٍ أ ي  ي٨ى اذلَّ ًي يى  ة ٚى ٪ى ةدً آيى  ًؾ  ٮفى ٮ

ى
}٥ٍ ٭ي ٪ٍ خى  ٍض ؿً ٍٔ أ

(2). 

                                        

 
(2)وَل األُ  الطريقةُ 

عنو  للعدوؿِ  يَ ضِ تَ قْ حيث ال مُ  باألصلِ  اإلتيافِ  ها مقاـُ مقامَ  وألفَّ  ,هاحثِ مبا ةِ ها لقلَّ مَ ( قدَّ ةُ )اؼبساوا:   
اؼبعٌت   إليو ف أصلِ  تاجُ ال وبُ  ما رِ ذكْ  فإنو مقاـُ  اإلطنابِ  ، ومقاـِ  قاتِ ن أو اؼبتعل  يْ اؼبسَندَ  دِ أحَ  ؾِ ترْ  فإنو مقاـُ  ؛اإلهبازِ  مقاـِ  خببلؼِ 
 . الفاصلةِ  أو رعايةِ  البسطِ  دِ كقصْ 

(3)
 . بِ و للمخاطَ إفادتَ  مِ للمتكل   ( أي: اؼبقصودِ اؼبعٌت اؼبرادِ  ةُ )وىى تأدي  

(4)
أو  كريرٍ بتَ  ها وال زيادةٌ عن أصلِ  ؼٌ ليس فيها حذْ  ةِ قَ عليو باؼبطابػَ  ةٌ عليو دبعٌت أَّنا دالَّ  ةٍ قَ لو( أي: منطبِ  مساويةٍ  ةٍ )بعبار   

من  تٌ فاوُ هما تَ وإف كاف بينَ  اؼبساواةِ  بلنبا على طريقةِ كِ   قٌ ناطِ  حيوافٌ  وجاءين إنسافٌ  نا: جاءينىا، فقولُ أو غَتِ  أو اعًتاضٍ  تَػْتميمٍ 
 إطنابٌ  واآلخرَ  نبا إهبازٌ بأفَّ أحدَ  : والقوؿُ  كيمِ اغبَ  عبدُ  قاؿَ  ,قةً  عليو مطابَ داالًّ  ى اؼبعٌت اؼبرادَ  أدَّ بلًّ ألف كُ  ؛والتفصيلُ  حيث اإلصباؿُ 

 . انتهى. مٌ وىْ 
(5)

 . ي: العبارةُ ( أ فَ )بأف تكو   
 ضُ رِ عْ اليت تػَ  اؼبعاين م ف تأديةِ بو عادِتُ  تْ الذي جرَ  ( أي: على اغبد   الناسِ  أوساطِ  رؼُ ى بو عُ رَ الذي جَ  د  )على اغب (6)

 م. اطباِتِ ـبَُ  ؽبم عندَ 
(7)

 .الناسِ  بأوساطِ  ( أي: واؼبرادُ مُ ىُ )و   
(8)

 .اؼبعاين أداءِ  من جهةِ  همغوا ف ارتقائِ لُ بػْ وا( أي: َل يػَ قُ رتػَ يَ )الذين َل   
(9)

 غاءِ لَ البػُ  رتقوا إل درجةِ ، أي: َل يَ ى اغباؿِ ضَ قتَ مُ لِ  الكبلـِ  ةُ مطابقَ  ي( اليت ىالببلغةِ  ةِ )إل درج  
(10)

، طاءِ سَ البُ  وا إل درجةِ ط  حَ نْ أَّنم َل يػَ  :، دبعٌتاؼبعٌت اؼبرادِ  لِ أصْ  عن أداءِ  زِ ( أي: العجْ هاىةِ الفَ  وا إل درجةِ نحط  يَ )وَل   
 اؼبعٌت ويكوفُ  لَ أصْ  ييؤد   وإمبا يأتوف بكبلـٍ  ,قتضيها اغباؿُ اليت يَ  كاتِ ظوف الن  بلحِ ال يُ  لغاءِ للبُ  بالنسبةِ  ةً حيث كانوا عامَّ  فهؤالءِ 

 إل الثبلثةِ  التعبَتِ  نا أف تقسيمَ مْ ؼبا قدَّ  الثبلثةِ  من األقساـِ  هم بواحدٍ كبلمُ   فُ وصَ فبل يُ  ؼِ والصرْ  والنحوِ  ةِ و للغَ ا ؼبطابقتِ صحيحً 
من  ؤخذُ . ىذا ويُ مساواةً  ـُ ُيسمَّى ىذا الكبل األوساطِ  أداءِ  رِ على قدْ  ه بكبلـٍ مقصودَ  ى البليغُ . نعم إذا أدَّ البليغِ  بالكبلـِ  خاص  

م وىذا شأَّنُ  ,منو  أنقصَ من ذلك وال ؽبم على أزيدَ  ةَ  ال قدرَ معًٌت  كل    ف إفادةِ  من الكبلـِ  ا معلوماً حدًّ  أف لؤلوساطِ  و اغبد  قولِ 
مع  نبا مساواةٌ نوعاف : أحدُ  . مث اؼبساواةُ رِ صَ والقِ  ف الطوؿِ  فةٍ ـبتلِ  بعباراتٍ  اؼبعٌت الواحدِ  َلى تأديةِ عَ  رةَ فإف ؽبم اؼبقدِ  اءِ غَ لَ البػُ  خببلؼِ 

 (وافُ سَ حْ  اإْلِ الَّ إِ  افِ سَ حْ اإْلِ  اءُ زَ جَ  لْ )ىَ  :و تعال؛ كقولِ من األلفاظِ  ما يكوفُ  زَ اؼبعٌت أوجَ  ف تأديةِ  ى البليغُ َحرَّ تَ وىي أف يػَ  ,االختصارِ 



 ٜٗ 

٧ةؿي ٧ى جَّ إً  { (9)ٮى ، حن(8)ًض ؿى ثة٣٘ (7)٭ةاً ٦ٓ كٚة (6)ٔ٪٫ ٩ةٝىحو  ةو ثٕجةر (5)املٕىن حي دأدي (4)ك٬ٮ زي اإلية (3)ك  ة اأٔل
}ةًت يَّ ثةجل  

(10) . 
 
 
 
 
 
 /  (1)ك
 (4)ؿً ك٦نً  جيتو ل ظى ؿى ٠ٍ ذً ٨٦   (3)ًٟ جٍ جى  (2)ةٛى ًٝ 

                                                                                                                                   
(1)

 و تعال :( قولِ  وَ )كب  
(2)

كما مساٍو  ـُ فهذا الكبل }هَتِْ غَ  يثٍ دِ وا ف حَ وضُ  ىبَُ ىتَّ حَ  {( } مْ هُ نػْ عَ  ضْ رِ عْ أَ ا فَ نَ اتِ ف آيَ  وفَ وضُ ىبَُ  ينَ ذِ الَّ  تَ يْ أَ ا رَ ذَ إِ وَ  {)  
عنو إل  للعدوؿِ  يضِ تَ قْ ال مُ  إذ ؛ذلك يقتضِ يَ  واؼبقاـُ  ,ي  األصلِ  و من الًتكيبِ ق  ستحِ دبا يَ  يَ د  عٌت قد أُ ألف اؼب ؛بو اإليضاحَ  لَ مثَّ 

 ,اختصارٍ  بدوفِ  مساواةٌ  :الثاين الذين ا ىػ والنوعُ  موصوؼِ  ألف فيو حذؼَ  ؛رٌ : وفيو نظَ  ي  كِ بْ الس   هاءُ البَ  . قاؿَ واإلطنابِ  اإلهبازِ 
 
ُ
 . }اـِ يَ ف اػبِْ  اتٌ ورَ صُ قْ مَ  رٌ و حُ { :و تعال، كقولِ االختصارِ  بِ طلَ  ىا من غَتِ رِ على قدْ  بألفاظٍ  اؼبعاين وىو تأديةُ  ,ؼَ َتعارَ وُيسمَّى اؼب

(3)
 الثانيةُ  ةُ )و( الطريق  

(4)
 . صَّْرتُو. واصطبلحاً أي: قَ  الكبلـَ  تُ زْ جَ أوْ  :قاؿُ يُ  ,التقصَتُ  :وىو( لغةً  زُ )اإلهبا  

(5)
 . مِ للمتكل   ( اؼبرادِ  اؼبعٌت ةُ )تأدي  

(6)
 . الناسِ  أوساطِ  ؼُ رْ ى بو عُ رَ الذي جَ  من اغبد   أقلَّ  بأف تكوفَ  عنو( أي: عن اؼبعٌت اؼبرادِ  ناقصةٍ  ةٍ )بعبار   

(7)
 .ها( أي: العبارةِ ئِ )مع وفا  

(8)
 خفاءَ  ال ,لغاءِ البُ  راكيبِ ف ت ها عليو واضحةً اللتُ دَ  بأف تكوفَ  اؼبقصودُ  ضُ (  أي: باؼبعٌت الذي ىو الغر ضِ رَ )بالغ  

 من غَتِ  إليو بسهولةٍ  لُ صَّ وَ تػَ الذي يػُ  ؼِ اغبذْ  أو باعتبارِ  ىناؾ حذؼٌ  إذا َل يكنْ  اللزوـِ  ىا بو إما باعتبارِ : وفاؤُ  ي  سوقِ فيها. قاؿ الد  
 ؽَ ، وفرَّ يػِب  الط   حَ وبو صرَّ  ,ي  اكِ للسكَّ  فتاحِ مِ لْ من ا ذُ ؤخَ كما يُ   باالختصارِ  وُيسمَّى أيضاً  ,اآلتيُت ي اإلهبازِ عَ وْ نػَ  لُ شمَ ا.ىػ. فيَ  فٍ كل  تَ 

 انتهى.  ءٍ ي: وليس بش ى  كِ بْ الس   هاءُ البَ  قاؿَ  ,اإلهبازِ  فقط خببلؼِ  لِ مَ اعبُ  حبذؼِ  خاص   هم بأف االختصارَ بعضُ 
(9)

  :مَ سلَّ و عليو  ى اهللُ و صلَّ ( قولِ وَ )كب  
(10)

ها بأَّنا ال صبيعِ  األعماؿِ  مَ كْ حُ  تْ عَ صبَ  القصَتةُ  فهذه اعبملةُ  ,اتِ بالنيَّ  األعماؿِ  ةُ أي: صحَّ  (اتِ يَّ النػ  بِ  اؿُ مَ عْ ا اأْلَ مبََّ إِ )  
 .سٍ عكْ  من غَتِ  ةُ دت الصحَّ جِ وُ  الكماؿُ  دَ جِ ألنو مىت وُ  ؛من الكماؿِ  ا للحقيقةِ لزومً  ألَّنا أكثرُ  ؛ةَ نا الصحَّ رْ وإمبا قدَّ  ,ةٍ إال بنيَّ  ح  صِ تَ 

(1)
 .و اؼبشهورةِ تِ قَ علَّ مُ  رِ ف صدْ  القيسِ  أمرئِ  ؿُ )و( قو   

(2)
وإمبا  ,ليست ضمَتاً  فُ وىذه األلِ  ,بو واحداً  بَ أو خاطَ  ,سَتاف معوبو اثنُت كانا يَ  بَ خاطَ  من الوقوؼِ  رٌ فا( أمْ قِ )  

 .فِ َرى الوقْ ؾبُْ  لِ للوصْ  إجراءً  التوكيدِ  عن نوفِ  بةٌ ىي منقلِ 



 ٜ٘ 

ى قي  (6)ًض ثة٣٘ؿ (5)ًٙ ٚإذا ل٥ دى   /  (9)ًل ٠ٞٮ (8)إػلالن   (7)ّم 
  (14)اؽَّ عش ٠ (13)٧٨َّ مً  (12)ٮؾً اجل   ؿً   ّل  ؾ (11)ػيه  (10)كا٣ٕحلي   

ٍٗ  ا٣ٕحلى  ق أفَّ مؿادي    (16)ًٜ ال٧ٍ  ؿً ّل ؾ (15)ؽى الؿ
 
 

 .(17)ا٢ٕٞ٣ً  ّلؿً  ؾ النةؽ   ٨٦ ا٣ٕحًل  ػيه 

                                                                                                                                   
(3)

 .من البكاءِ  عٌ مضاِر  ( فعلٌ كِ بْ نػَ )  
(4)

 وؿِ خُ الدَّ  ى بُتَ وَ الل   طِ قْ : )بسِ  البيتِ  اـُ و. سبََ بو أحبابُ  نزؿُ الذي كاف يَ  ( أي: اؼبكافِ ؿِ زِ ومنْ  رى حبيبٍ كْ ذِ )من   
قاىم لْ و اليت كاف يػَ أحبابِ  ؿِ منازِ  عندَ  ناه على البكاءِ عاوِ فا معو ليُ قِ و أف يَ يْ صاحبػَ  رَ أمْ  فادَ حيث أَ  زٌ وجَ مُ  ىذا البيتِ  رُ ( فصدْ لِ مَ وْ فحَ 

 . القديبةَ  كرياتِ الذ   دَ جد  يُ فيها ولِ 
(5)

 . عن اؼبعٌت اؼبرادِ  الناقصةُ  ( أي: العبارةُ َتفِ )فإذا َل   
(6)

 . بٍ صَ ونَ  فٍ كل  فيها إل تَ  تاجُ حبيث وبُ  ةً ها عليو خفيَّ اللتُ دَ  بأف تكوفَ  ( اؼبقصودِ ضِ )بالغر   
(7)

 اؼبعٌت با.  ( أي: تأديةُ يَ ظُب  )  
 ,فٍ ل  كَ فيو بتَ  إل احملذوؼِ  لَ إف التوص   ها حيثُ وفائِ  ـِ عنو مع عدَ  ناقصةٍ  اؼبعٌت بعبارةٍ  رديئاً فهو تأديةُ  فاً ( وحذْ )إخبلالً  (8)
 ا وتقصَتاً. يًّ عِ  وُيسمَّى أيضاً 
(9)

 ها : قبلَ  من قصيدةٍ  وائلٍ  بنِ  رِ كْ من بَ  نٍ بطْ  ,رَ كُ شْ يَ  من بٍت ي  رِ كُ شْ اليَ  ةُ زَ لَّ و( أي: حِ لِ )كقو   
 ادًّ جِ  تَ يْ لَ وْ ما أَ  ؾُ وْ النػ   ؾَ ر  ػ    ػضُ ال يَ  دٍّ جِبِ  شٌ عيْ  

(10)
 . اؼبرادُ دُ غْ الرَّ  : والعيشُ  ، والتقديرُ الصفةِ  ، وفيو حذؼُ بٍ ومشرَ  بو من مأكلٍ  شُ يَّ تعَ دبعٌت ما يُ  ( أي: اؼبعيشةُ شُ )والعي 

 . ا مع الراحةِ ىا كوَّنُ دِ غْ رَ ب واؼبرادُ  اغبياةُ  بالعيشِ  اؼبرادُ  :وقيلَ  ,او لذيذً ه كونُ دِ غْ برَ 
(11)

 .اؼببتدأِ  خبُ  عِ ( بالرفْ )خَتٌ   
(12)

 م  بضَ  وؾُ ، والن  ةِ مَ يْ بو كاػبَ  لُ لَّ تظَ وىي ما يُ  ,ةٍ لَّ ظُ  عُ صبْ  والظبلؿُ  ,وِ يْ وَ سيبػَ  يِ على رأ من اؼببتدأِ  ( حاؿٌ وؾِ الن   ؿِ ظبل )ف  
 شبيوٍ  وؾٍ أي: ف نُ  ,وِ بَّ بو للمشَ  وِ اؼبشبَّ  من إضافةِ  ولئلضافةِ  األمورِ  بو ف عواقبِ  لُ مَّ أَ تَ الذي يػُ  لِ العقْ  قدافُ أي: فُ  ,قُ مْ : اغبُ  النوفِ 

 . االشتماؿِ  جبامعِ  بالظبلؿِ 
(13)

 .شٍ يْ عَ ن( )مِ   
وىذا  ,اؼبفعوؿِ  دبعٌت اسمِ  رُ و فاؼبصدَ بلتِ تأم   وربتَ  لِ العقْ  و ف ظبلؿِ كونِ   حالةَ  تعوباً كدودا مَ ا( أي: مَ دَّ كَ   شَ ن عا)مَ  (14)

مع أف ىذا  ,ال أو كاف عاقبلً   سواءٌ  ,اؼبكدودِ  من عيشِ  خَتٌ  ,أو ال داً غْ كاف رَ   سواءٌ  ,العقلِ  قدافِ فُ  ف حالةِ  أف العيشَ  فيدُ يُ  البيتُ 
 بل.  الشاعرِ  مرادِ  غَتُ 

(15)
 فقط. مَ ( أي: الناعِ دَ غْ الرَّ  ه أف العيشَ دُ )مرا  

(16)
 . لِ العقْ  قدافِ وفُ  اعبهالةِ  ذيلةِ ( أي: مع رَ قِ اغبمْ  ؿِ ظبل )ف  
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(17)

ف  ؿِ األوَّ  صراعِ مِ ف الْ  دِ غْ الرَّ  ألف اعتبارَ  ؛بذا اؼبعٌت اؼبرادِ  يفِ ال يَ  والبيتُ  ,(العقلِ  ف ظبلؿِ  الشاؽ   ن العيشِ مِ  )خَتٌ   
حىت  من البيتِ  ىذا اؼبرادَ  السامعُ  فهمُ ال يَ إذ  ؛واضحةً  اللةً عليو دَ  دؿ  وال يَ  ,من الكبلـِ  معلوـٍ  الثاين غَتُ  صراعِ مِ ف الْ  العقلِ  ظبلؿِ 

 ف ظبلؿِ  دِ كِ النَّ  من العيشِ  خَتٌ  قِ اغبمْ  ف حالةِ  دِ كَ ولو مع النَّ  و أف العيشَ القتضائِ  صحيحٍ  ه غَتَ دُ جِ فيَ  الكبلـِ  ف ظاىرِ  لَ تأمَّ يَ 
 لِ فؤلجْ  العيشِ  اتِ دَ كِ نَ  بعضِ  وإطفاءُ  ةُ عَ و التوسِ من شأنِ الذي  الثاين بالعقلِ  وزيادةِ  دِ كَ هما ف النَّ الستوائِ  صحيحٍ  ، وىذا غَتُ العقلِ 
ف  خبلؿَ ف أنو ال إِ اِ مَ اعبُْ  و عقودِ نظمِ  حِ ف شرْ  ي  السيوط اعببلؿُ  رَ . ىذا وقد ذكَ من األمرين ف البيتِ  رَ ذكَ  ما رَ قدَّ  الكبلـِ  ةِ صحَّ 

 ةٌ نَ معيػ   قرينةٌ  لٍّ ؿبََ  ه ف كل  رَ فما ذكَ  رِ و ف اآلخَ لَ مقابِ  تَ ثبَ ما أَ  من كل   ؼَ حيث حذَ  باؾِ ى باالحتِ اؼبسمَّ  ي  البديع بل فيو النوعُ  ,البيتِ 
 . رِ اآلخَ  ل  حَ مَ من الْ  للمحذوؼِ 
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 (7)ن  ٦ً  ٥ي ٍْ ٕى ا٣ٍ  (6)٨ى ٬ى كى  ين  إً  ب  رى  { (5)ٮى ، حن(4)ةً ٦ٓ ا٣ٛةاؽ (3)ٔ٪٫ ؽةو زاا املٕىن ثٕجةرةو  حي دأدي (2)ك٬ٮ بي اإلَ٪ة (1)ك
 الؿَّ  ٢ى ٕى ذى امٍ كى 

ٍ
}جةن حٍ مى  سي أ

ى قي  (11)ةه ٚةاؽ (10)ؽ الـيةدةً  ٨ٍ ٚإذا ل٥ دس (9)تي ًْبٍ ٠ى  م/أ (8)  (13) إف اك٩خ الـيةدةي  دُٮيلن  (12)ّم 
 ،  ٪ىٍخ يَّ إف دٕ (16)ٮان نٍ ظ (15)ك  (14)حو ٪ى ٦ذٕي   ٗيى 

                                        
(1)

 .الثالثةُ  )و ( الطريقةُ   
(2)

 : فيو. واصطبلحاً  غَ أي: بالَ  ,ف الكبلـِ  طنبَ أَ  :قاؿُ . يُ غةُ اؼببالَ  :وىو( لغةً  طنابُ )اإل  
(3)

 .الناسِ  أوساطِ  ؼِ رْ عُ  أعلى من حد   عنو( بأف تكوفَ  زائدةٍ   بعبارةٍ اؼبعٌت ةُ )تأدي  
(4)

 ه. و وتوكيدُ وىي تقويتُ  إل الزيادةِ  ةِ ( الداعيَ ةِ )مع الفائد  
(5)

 :و عليو السبلـُ ودعائِ  اءَ زكريَّ  عن قوؿِ  و تعال حكايةً لِ ( قو )كبوَ   
(6)

 فَ عُ وضَ  ؽَّ ( أي: رَ نَ ىَ وَ  ين  إِ  ب  رَ )  
(7)

 و.تُ قوَّ  تْ طساقَ ى وتَ اعَ دَ تَ  نَ ىَ فإذا وَ  ,ووامُ وبو قِ  فِ البدَ  ألنو عمودُ  ؛مَ العظْ  صَّ وخَ  َبِ ن الكِ ( أي: مِ  ٍت  مِ  مُ ظْ عَ لْ ا)  
(8)

 بلً عَ ا وصارت شُ ف التهابِ  قتْ فرَّ إذا تَ  ت النارُ . واشتعلَ بُ الشيْ  يسِ أْ رَ ف  اشَ أي: فَ  ييزٌ ( سبَ باً يْ شَ  سُ أْ الرَّ  لَ عَ تػَ اشْ وَ )  
(9)

شتمبلف على يَ  والشيخوخةُ  رُ بػْ إذ الكِ  ؛تُ خْ أو شِ  تُ بِْ إين كَ  و رب  وأصلُ  بٌ طنَ مُ  بو أف ىذا الكبلـَ  ( أفادَ تُ بِْ كَ )أى    
 منو فإف اإلسهابَ  خص  أنو أَ  واغبق   ,إسهاباً  أيضاً  وُيسمَّى اإلطنابُ  :همبعضُ  قاؿَ  ,ؽبما ضِ اؼبتعر   الرأسِ  وَشيبِ  فِ البدَ  فِ ضعْ 

 . األفراحِ  ف عروسِ  ي  كِ بْ الس   و عليو البهاءُ بَّ ه ونػَ وغَتُ  ي  وخِ ن  ه التػَّ رَ كما ذكَ   ال لفائدةٍ  أو لفائدةٍ  التطويلُ 
(10)

 . عن اؼبعٌت اؼبرادِ  العبارةِ  ( أي: زيادةِ ف الزيادةِ  نْ )فإذا َل تك  
(11)

 إل ذلك. ( داعيةٌ ةٌ )فائد  
(12)

 . اؼبذكورِ  جوِ اؼبعٌت على الو  ( أي: تأديةُ يَ ظُب  )  
(13)

 .( ف الكبلـِ إف كانت الزيادةُ  )تطويبلً   
(14)

َ أف ال يَ  طِ بشرْ  اؼبعٌت ال لفائدةٍ  على أصلِ  اللفظَ  زيدَ ىو أف يَ  ( أي: فالتطويلُ ةٍ نَ متعيػ   )غَتَ     . اؼبزيدُ  تعُتَّ
(15)

 اؼبذكورُ  يالتأد   يَ )و( ظُب    
(16)

ِ تَ  طِ بشرْ  ببل فائدةٍ  زيادةٌ  ف الكبلـِ  زادَ ىو أف يُ  وُ أي: فاغبشْ  أي: الزيادةُ  تْ نَ عيػَّ ( إف تَ اً و شْ )ح    تلك الزيادةِ  عُت 
ُ عَ على ىذا تػَ  والتطويلِ  وِ اغبشْ  بُتَ  ؽُ فالفرْ   داف بالفائدةِ تقيَّ ال يَ  واإلهبازَ  أف اؼبساواةَ  الكتابِ  صنيعِ  ( ظاىرُ ها. )فائدةٌ وعدمُ  الزيادةِ  ُت 
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/ ٚةتلُٮي٢ي   (1)، حنٮى
 كى     

ى
  (2)٪ةن يٍ ثةن ك٦ى ة ٠ؾً  ٝٮهلى فى ٣ٍ أ

/ (3)ٮي كالنٍ   (4)، حنٮى
                                                                                                                                   

 يَ ضِ تَ وال مقْ  بو ىو األصلَ  اؼبأيت   كوفَ   م  عُ با ما يػَ  رادُ ويُ  نبا با أيضاً  تقييدُ َل وْ فاألَ  ,يكوناف من الببلغةِ  ال ألَّنما حينئذٍ  ؛رٌ وفيو نظَ 
 واىا.سِ  مناسبةٌ  ف اؼبقاـِ  وجدُ حيث ال تُ  عنو كما ف اؼبساواةِ  للعدوؿِ 

(1)
سًا لو كاف حابِ   حُتَ  رِ اؼبنذِ  بنَ  با النعمافَ  بُ اطِ ىبُ  ةٍ طويل من قصيدةٍ  ي  بَّادالعَ  زيدٍ  بنِ  ي  عد ( قوؿِ وَ ، كبلُ )فالتطوي  

 :  من اػبطوبِ  اءِ بَّ والزَّ  األبرشِ  ةَ يبَْ ذَ عبُِ  قعَ ه فيها ما وَ رُ ذك  ويُ 
 وِ يْ شَ اىِ لرَ  األديَ  تِ دَ وقدَّ  

(2)
 ا( نَ يػْ ومَ  باً ا كذِ ى قوؽبَ فَ لْ أَ )و   

 ثَ رِ وَ  ةٌ أوىي امر  اءُ بَّ ت الزَّ عَ أي: قطَّ  تْ دَ و : قدَّ قولُ  
ُ
قاف ف رْ . والراىشاف، العِ دُ لْ : اعبِْ  عن أبيها. واألديُ  كَ لْ ت اؼب

نبا  وأحدُ   واحدٍ ُهَما دبعًٌت فػَ  بُ : ىو الكذِ  ُْتُ مَ . والْ األبرشُ  ةُ يبَْ ذَ جُ  دَ جَ ى : أي: وَ فَ لْ . وأَ عِ منهما عند القطْ  الدـُ  قُ فَّ دَ يتَ  الذراعِ  باطنِ 
 فَ حيث إف عطْ  التأكيدُ  إف الفائدةَ  قاؿُ فيو. وال يُ  ال فائدةَ  نبا تطويلٌ أحدِ  منهما فزيادةُ  عٌت بكلٍّ اؼب ةِ لصحَّ   اؼبزيدُ تعُتَّ وَل يَ  ,كاؼٍ 
  القتضاءِ  دَ صِ إف قُ  فائدةً  إمبا يكوفُ  التأكيدُ  ا نقوؿُ ألنَّ  ؛اؼبعٌت تقريرَ  فيدُ يُ  رِ  على اآلخَ ُْت فػَ اؼبًتادِ  أحدِ 

َ
ىنا ليس  واؼبقاـُ  ,اهإيَّ  اـِ قَ اؼب

وأنو  حىت ماتَ  منهما الدـُ  وساؿَ  وِ يْ شَ اىِ رَ  تْ عَ طَّ وقَ  ,اءُ بَّ بو الزَّ  تْ رَ دَ غَ  األبرشَ  ةَ يبَْ ذَ بأف جُ  منو اإلخبارُ  ألف اؼبرادَ  ؛لذلك ياً ضِ تَ مقْ 
 .ضاً ؿبَْ  باً و كذِ جِ زو  و من تَ تْ دَ عَ ما وَ  دَ جَ وَ 

(3)
 :  ب  اؼبتنَ  بِ أب الطي   قوؿِ ، ك فاسداً معًٌت  فادَ وىو ما أَ  دُ فسِ مُ نبا الْ أحدُ  :( نوعافْشوُ )واغب  

  وبِ عُ شَ  الفىت لوال لقاءُ  وصبِ    ى دَ والنَّ  فيها للشجاعةِ  لَ وال فضْ 
 وىذا غَتُ  ى لوال اؼبوتُ دَ ف الدنيا للنَّ  لَ لو ال فضْ  ألف اؼبعٌت بالنسبةِ  ؛اؼبعٌت دُ فسِ يُ  وٌ ى فيو حشْ دَ النَّ  فإف لفظَ  

ٌ متعَ  وىو ما كاف فيو زائدٌ  دِ اؼبفسِ  غَتُ  وُ اغبشْ  :الثاين و. والنوعُ مالِ  ؿُ ذْ عليو بَ  ىافَ  وتُ أنو يب مَ لِ إذا عَ  ألف اإلنسافَ  ؛صحيحٍ   ولكنَّ  ُت 
 اؼبعٌت.  دُ فسِ ه ال يُ رَ ذكْ 



 ٜٜ 

           
ى
ـً  ٥ى ٤ٍٔ  ٥ي ٤ٔى كأ   (5)٫ٝج٤ى  كاألمًف  احلٮ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ًِ  ٢ي تك٭ي (1)اإليةزً  ك٨٦ دكايع ي (3)٥ً ا٣ٛ٭ٍ  تي كدٞؿي (2)الٛ ـً  ٜي ًك  (6)زحً املعةدى  حي كقآ٦ (5)ءي كاإلػٛة (4)املٞة
                                                                                                                                   

(4)
 . افَ يَ بػْ وذُ  قيسٍ  بُتَ  عِ الواقِ  حِ ا ف الصلْ و اليت قاؽبَ ى من قصيدتِ مَ لْ أب سُ  بنِ  َْتِ ىَ زُ  ( قوؿِ وَ )كب  

(5)
  يمِ عَ  دٍ ما ف غَ  مِ عن علْ  ولكنٍت  و( قبلَ  سِ واألمْ  اليوـِ  مَ علْ  مُ أعلَ و )  

ٌ  مصدرٌ  اليوـِ  مَ علْ  :وقولُ  ماذا  عاَلٍِ  وغَتُ  أي: جاىلٌ  يعمِ  :وقًا بذين اليومُت. وقولُ عل  مًا متَ علْ  مُ علَ أي: وأَ  ,للنوعِ  مبُت 
 دُ ، والشاىِ عٌ متوقَّ  رٌ دبا ىو منتظَ  عن اإلحاطةِ  أي: جاىلٌ  مٍ عَ  ٍتولكن رٌ ودبا ىو حاضِ  ,ىدبا مضَ  ؿبيطٌ  يَ مِ ، واؼبعٌت أف علْ يكوف غداً 

ك وىو يومِ  الذي قبلَ  ألنو اليوـُ  ؛األمسِ  ف مفهوـِ  ةِ القبليَّ  خوؿِ لدُ  لليوـِ  ةِ ْبليَّ على القَ  ؿ  يدُ  حيث إف األمسَ  وٌ و فإنو حشْ و قبلَ ف قولِ 
 ٌ  ه اؼبعٌت. بوجودِ  لُ طُ بْ إذ ال يػَ  دٍ مفسِ  ومع ذلك غَتُ  األمسَ  فَ ا عطَ كم  و على اليوـِ عطفُ  ح  إذ ال يصِ  ؛للزيادةِ  متعُت 

(1)
 . اإلهبازِ  بطريقِ  اؼبعٌت اؼبرادَ  مِ اؼبتكل   ِة إل تأديةِ الداعيَ  ( أي: األسبابِ زِ اإلهبا ي)ومن دواع  

(2)
 . سيافِ الن   نقيضُ  ظُ واغبفْ  حفظَ ليُ  رُ تصَ وىبُ  فهمَ ليُ  طُ سَ بْ يػُ  : الكبلـُ  ي  الفراىيد ( قاؿ اػبليلُ ظِ اغبفْ  لُ )تسهي  

(3)
 . ٍت  مِ  مُ العظْ  نَ ىَ وَ  :كمن قولِ  زُ فإنو أوجَ  تُ كبِْ   :ككقولِ   ( على السامعِ مِ الفهْ  بُ )وتقري  

(4)
 إل يفضِ ه يُ رِ بذكْ  ومنو أف االشتغاؿَ  .ىذا غزاؿٌ  :قاؿَ أف يُ  عُ سَ ال يَ  فإف اؼبقاـَ  .غزاؿٌ  :ادِ الصيَّ  ( كقوؿِ اؼبقاـِ  قُ )وضي  

 بتقديرِ  ربذيرٌ  اهللِ  ا( فناقةُ اىَ يَ قْ سُ وَ  اهللِ  ةَ اقَ ) نَ  :و تعالا ف قولِ عَ مَ تَ ، وقد اجْ واإلغراءِ  التحذيرِ  بابِ  وىذه ىي فائدةُ  ,م  هِ مُ الْ  تفويتِ 
 وا.مُ زَ الْ  بتقديرِ  اءٌ رَ غْ ا إِ اىَ يَ قْ وا وسُ رُ ذَ 

(5)
لك حيث  بٌ مصاحِ  و أنو دائماً مَ لِ خالداً ؼبن عَ  تريدُ  جاءَ  :كقولِ  من اغباضرين، كبوَ  بِ اؼبخاطَ  ( عن غَتِ ءُ )واإلخفا  
 ه.رِ ذكْ  ـِ عدَ  عليو عندَ  و لك قرينةً حبتُ صارت صُ 

(6)
 ؼُ حذَ فيُ  ,وسآمةٌ  وؿٌ ىا طُ عدادِ ف تَ  فيكوفُ  أشياءَ  تعديدُ  دَ قصَ بأف يُ  الكبلـِ  ( أي: من تطويلِ ثةِ احملادَ  ةُ )وسآم  

با  رادُ اليت يُ  ف اؼبواضعِ  رُ َؤثػ  يػُ  دُ وؽبذا القصْ  ,ىاعن ذكرِ  ى باغباؿِ فَ اؼبكتػَ  ف األشياءِ  وؿُ ذبَ  سُ نفْ ال ؾُ ًتَ وتُ  اغباؿِ  ى بداللةِ فَ كتػَ ويُ 
إذ كاف  ؛اعبوابَ  ؼَ ا( فحذَ هَ ابػُ وَ بػْ أَ  تْ حَ تِ فُ ا وَ وىَ اءُ ا جَ ذَ  إِ ىتَّ )حَ  :و تعال ف أىل اعبنةِ ، ومنو قولُ على النفوسِ  والتهويلُ  بُ التعج  



 ٔٓٓ 

ي (7)املٕىن دثجيخي  اإلَ٪ةًب  ك٨٦ دكايًع  ـً  ٓي كدٚ (9)ؽي كاتلٮكي (8)املؿادً  طي كدًٮ  . (10)اإلي٭ة
 
 
 
 
 
 
 

ـي   (1)اإليةزً  أٝكة
٨ً ثذٌ (3)فى إ٦ة أف يسٮ (2)اإليةزي  ، ةءً ٘ى ٤ى الي  ٔ٪ةيحً  ـي مؿك (7)ك٬ٮ (6)٠سيةن  ٦ٕةينى  (5)ا٣ٞىيةً  ةً ا٣ٕجةر (4)٧ 

ي ، ك(8)٥٬أٝؽاري  ذٛةكتي كب٫ دى  و ًٝ   إيةزى كّمَّ ي  (.  (11)ةةه يى ظى  (10)ةًص ىى ًٞ ا٣ٍ  ًؾ  ٥ٍ سي ٣ى  دٕةىل )كى ٝٮًل  ، حنٮى (9)َصى
                                                                                                                                   

 ت النفوسُ كَ ِر شاىدونو وتُ يُ  ما فِ من وصْ  اؼبقاـِ  يقِ على ضِ  دليبلً  ؼَ اغبذْ  علَ ى فجَ تناىَ ذلك ال يَ  نو عندَ وْ قَ لْ دونو ويػَ ما هبَِ  فُ وصْ 
ال  ظيماً ع أمراً  تَ َرأيْ ( أي: لَ ارِ ى النَّ لَ وا عَ فُ قِ وُ  ذْ ى إِ رَ تػَ  وْ لَ ) وَ  :و تعالوكذلك قولُ  ,ما ىنالك وَ نْ مع ذلك كُ  غُ بلُ وال تَ  ,ما شاءتو رُ تقد  

 . بو العبارةُ  يطُ ربُ  كادُ تَ 
(7)

 . اهللُ دٌ حَ أَ  اهللُ  وَ ىُ  لْ قُ  } :و تعالقولِ  كبوَ  السامعِ  نِ ه ف ذىْ و وتقريرُ اؼبعٌت( أي: سبكينُ  تثبيتُ  اإلطنابِ  يمن دواعِ و ) 
 . دُ ىو الصَّمَ  { واألصلُ دُ مَ الصَّ 

(8)
 ؟خالدٌ  أينَ  :ؼبن قاؿَ  يعند خالدٌ  :كقولِ  و كبوَ ( أي: زيادتُ دِ ااؼبر  حُ )وتوضي  

(9)
اإلشارِة تأكيدًا ف أَّنم   اسمَ  رَ ( فكرَّ وفَ حُ لِ فْ مُ الْ  مُ ىُ  كَ ئِ ولَ أُ وَ  مْ ب ِ رَ  نْ ى مِ دً ى ىُ لَ عَ  كَ ئِ ولَ )أُ  :و تعالقولِ  ( كبوَ دُ )والتوكي  

 . ف اآلخرةِ  وا بالفبلحِ صُ ص  دى خُ وا ف الدنيا باؽبُ صُ ص  كما خُ 
(10)

 مَّ هُ اللَّ  لِ )قُ  :و تعال، كبَو قولِ ؿِ األوَّ  أنو غَتُ  مثبلً  الضمَتُ  مُ وىِ حيث يُ  سِ الل بْ  أي: إزالةُ  ةِ التحتيَّ  اءِ ( بياإليهاـِ  عُ )ودف  
 مْ هِ يْ لَ عَ  ءِ وْ السَّ  نَّ ظَ  اهللِ بِ  ُتَ ان  )الظَّ  :و تعالقولِ  ، وكبوَ ابِ اػبشَّ  و ابنُ ، قالَ  ؿُ أنو األوَّ  مَ ىَ وْ يو أَلَ تؤتِ  :( لو قاؿكَ لْ مُ الْ  يت ؤْ تػُ  كِ لْ مُ الْ  كَ الِ مَ 
 تعال.  إل اهللِ  عائدٌ  أف الضمَتَ  مَ ىَ وْ و ألَ عليهم دائرتُ  ( ألنو لو قاؿَ ءِ وْ السَّ  ةُ رَ ائِ دَ 

(1)
 . اإلهبازِ  ـُ أقسا  

 وىو اثناف ,وبو أقل   مرادٌ  ػعُ ىنا إال قسمُت فاعبمْ  ػرْ َل يذكُ 
(2)

 القليلَ  هما أف الكبلـَ بينَ  ؽُ : والفرْ  ى  السبكِ  ، قاؿ البهاءُ  ؼِ اغبذْ  ازُ وإهب القصرِ  ( من حيث ىو نوعاف إهبازُ زُ )اإلهبا  
 انتهى.  رٍ صَ قِ  منو فهو إهبازُ   أطوؿَ معًٌت  يعطِ يُ  وإف كاف كبلماً  ,حذؼٍ  منو فهو إهبازُ  أطوؿَ  إف كاف بعضاً من كبلـٍ 

 ووذلك ألنَّ 
(3)

 .حاصبلً  ( اإلهبازُ فَ )إما أف يكو   
(4)

 .باقتضاءِ  ( أي:نِ تضم  بِ )  



 ٔٓٔ 

 
 

ي ٕى تي  حو ٦ٓ ٝؿي٪ (6)أكرثى  (5)أك (4)حو َج٤ (3)أك (2)ك٧حو  ًؼ ِبؾ (1)كإ٦ة أف يسٮفى  ي  ، (7)املعؾكؼى  ني    إيةزى كّمَّ كي
 .ظؾؼو 

                                                                                                                                   
(5)

 .( أي: القليلةِ القصَتةِ  ةِ )العبار   
(6)

ـِ  اللةِ ( بدَ كثَتةً   )معاينَ     . اؼبعٌت اؼبرادِ  عليو أصلُ  فُ وقَّ تَ يػَ  ؼٌ حذْ  الًتكيبِ  سِ ف نفْ  أف يكوفَ  من غَتِ  نِ أو التضم   االلتزا
(7)

 . من اإلهبازِ  عُ )وىو( أي: ىذا النو   
(8)

على  بُ كما أنو هبَِ  : اؼِ شَّ الكَ  . قاؿ صاحبُ  هم ف الببلغةِ أي: مراتبُ  ,ىمأقدارُ  تفاوتُ تَ وبو  غاءِ لَ البػُ  عنايةِ  زُ )مرك  
 . عَ بِ شْ ويُ  لَ فص  أف يُ  التفصيلِ  ف مواردِ  فكذلك الواجبُ  زَ وجِ ويُ  لَ مِ أف هبُْ  اإلصباؿِ  اف  ظَ ف مَ  البليغِ 

 عليو صاحبُ  طلقَ وأَ  ,اؼبعٌت مع كثرةِ  ف العبارةِ  االقتصارِ  جودِ لو  بٍ نَ عِ  فِ على وزْ  القاؼِ  ( بكسرِ رٍ صَ قِ  زَ )وُيسمَّى إهبا (9)
اه . وظَبَّ على اؼبنطوؽِ   زائدٌ معًٌت  رَ قدَّ وىو أف يُ  التقديرِ  إهبازُ  ؿُ األوَّ  ؛إل قسمُت يػِب  و الط  مَ وقد قسَّ  ,فقط بقيدٍ  اإلهبازِ  اسمَ  اإليضاحِ 

 هُ اءَ جَ  نْ مَ )فَ  :و تعالقولِ  معناه، كبوَ  رِ من قدْ  و أضيقَ لفظُ  صارَ  ما من الكبلـِ  صَ قَ ألنو نػَ  ؛بالتضييقِ  ف اؼبصباحِ  مالكٍ  بنُ  رُ البدْ 
ُت ( أي: الضال  ُتَ قِ تَّ مُ لْ ى لِ دً و تعال: )ىُ قولِ  ال عليو، وكبوَ  ,لو يفه تْ رَ فِ ( أي: خطاياه غُ فَ لَ ا سَ مَ  وُ لَ ى فػَ هَ تػَ انػْ فَ  وِ ب  رَ  نْ مِ  ةٌ ظَ عِ وْ مَ 

 . دةٍ متعد   على معافٍ  اللفظُ  يَ توِ وىو أف وبَْ  اعبامعُ  اإلهبازُ  :الثاين إل التقوى. القسمُ  الضبلؿِ  الصائرين بعدَ 
(10)

 و. شروطِ  وجودِ  عندَ  بالقتلِ  القتلِ  ( أي: ف نفسِ اصِ صَ قِ ف الْ  مْ كُ لَ وَ  :و تعالقولِ  وَ )كب  
 فيو اغبياةُ  صاصَ على أف القِ  ةً قيَّ طَابِ مُ  اللةً دَ  مَّا دؿَّ نو لَ أل ؛ومعناه كثَتٌ  و يسَتٌ ألف لفظَ  ؛اإلهبازِ  ( وىذا من أبلغِ ةٌ ايَ حَ )(11)

ـِ  اللةِ منو بدَ  فيدَ استُ  للناسِ  بو  فُ تلِ ما يُ  فعلَ ف أف يَ  صْ ًتخَّ ه َل يَ غَتُ  لُ قتَ وال يُ  ,هوحدَ  لَ تِ قُ  لَ تَ أنو مىت قػَ  مَ لِ إذا عَ  أف اإلنسافَ  االلتزا
 فيو صبيعُ  يستو و، مث ىذا اؼبعٌت يَ على قتلِ  ـُ عزِ يَ  يمعو للذ لُ صُ وربَ  ,وعليو، وف ذلك حياتُ  ـُ دِ قْ وال يػُ  عن القتلِ  ف  كَ نْ يػَ  و فحينئذٍ نفسَ 

م وىو قوؽبُ  من ىذه اآليةِ  اؼبعٌت اؼبستفادِ  دوا بو إفادةَ صَ قَ  زٍ موجَ  بكبلـٍ  ت العربُ قَ طَ ، وقد نَ الناسِ  صبيعَ  اغبياةِ  ثبوتُ  م  عُ فيػَ  ,العقبلءِ 
 م أربعةَ قوؽبِ  وحروؼُ  ها عشرةٌ إذ حروفُ  ؛حروفاً  أَّنا أقل   :منها أو أكثرَ  عليو بعشرين وجهاً  لُ ضُ فْ تػَ  ( إال أف اآليةَ ى للقتلِ فَ نػْ أَ  )القتلُ 
 خببلؼِ  ةٌ دَ رِ مطَّ  . ومنها أف اآليةَ اؼبطلوبُ  ا الذي ىو الغرضُ على ثبوِتِ  ةٌ ناصَّ  واآليةُ  ,اغبياةَ  ـُ ستلزِ ال يَ  القتلِ  يَ ، ومنها أف نفعشرَ 
 . صاصُ وىو القِ  ,خاص   نفيو قتلٌ ، وإمبا يَ لماً ظُ  وىو القتلُ  ,ى لوعَ أدْ  بل قد يكوفُ  ى للقتلِ فَ نػْ أَ  ,قتلٍ  م فإنو ليس كل  قوؽبِ 

 ابَ نَ مَ  تْ فيو نابَ  ألف اعبملةَ  ؛رِ اغبصْ  بابَ  رِ صَ القِ  إهبازِ  أف من أنواعِ  األفراحِ  عروسِ  وصاحبُ  األثَتِ  ابنُ  رَ ( ذكَ )تنبيوٌ 
و بإعطائِ  على الفاعلِ  ؿَّ ، ألنو دَ عن الفاعلِ  النائبِ  ، وبابَ العاملِ  عن إعادةِ  لئلغناءِ  عَ ضِ و وُ ألف حرفَ  ؛فِ العطْ  صبلتُت، وبابَ 

ألنو  ؛أنك قائمٌ  تُ مْ لِ عَ  . وبابَ اختصاراً  بو عن الظاىرِ  لبلستغناءِ  عَ ضِ ألنو وُ  ؛الضمَتِ  و ، وبابَ عِ بوضْ  و وعلى اؼبفعوؿِ مَ حكْ 
 اقتصاراً  اؼبفعوؿِ  حُ ، ومنها طرْ اءِ الفرَّ  يِ على رأ رْ د  قَ إذا َل نػَ  عِ التناُز  ، وبابَ  ؼٍ حذْ  اؼبفعولُت من غَتِ  دَّ سَ مَ  سدَّ  واحدٍ  السمٍ  لٌ م  حَ تَ مُ 

 . عِ واعبمْ  التثنيةِ  ولفظَ  كأحدٍ   للعموـِ  البلزمةَ  واأللفاظَ  والشرطِ  االستفهاـِ  أدواتِ  وصبيعَ  ,كالبلزـِ   يد  عَ اؼبتػَ  لِ على جعْ 
 

(1)
 حاصبلً  ( اإلهبازُ فَ )وإما أف يكو   



 ٕٔٓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /  ا٣ٞحًف  ئً امؿً  ؿً ٝٮ ؾ (2))ال( عؾًؼ ٠ (1)اللك٧حً  ٚعؾؼي 
  اللً  ي٧نيى  ٤ٞٚخي 

ى
ًٟ دلى  ٮا رأيسٕي ُى رى كلٮ     (3)ٝةٔؽان  حي ؿى ثٍ أ   ي

ى
  (4)ةًل وى كٍ كأ

                                                                                                                                   
(2)

نا أبو أخبَ  :بِ سِ ف احملتَ  ٍت  جِ  ابنُ  ، قاؿَ أو حرفاً  عبلً كانت اظباً أو فِ   سواءٌ  ,كلمةٍ   ؼِ حذْ  ( أي: بسببِ كلمةٍ   ؼِ ذْ )حب  
ها ِذفُ ربَْ  تَ فلو ذىبْ  ,ختصارِ من اال بٍ لضرْ  ت الكبلـَ لَ إمبا دخَ  ألف اغبروؼَ  ؛بقياسٍ  ليسَ  اغبرؼِ  ؼُ حذْ  :أبو بكرٍ  قاؿَ  :قاؿَ  يٍّ عل

، أو والفاعلِ  واػببِ  كاؼببتدأِ   ةً دَ مْ كانت عُ   وسواءٌ  ,بو ا ىػ أي: بل ىو ظباعي   إجحاؼٌ  رِ صَ اؼبختَ  واختصارُ  ,ؽبا أيضاً  راً ـبتصِ  لكنتَ 
ف  الياءِ  ؼِ وحذْ  ,للتخفيفِ  فتْ ذِ َّنا حُ فإ ؛كُ ف َل يَ  النوفِ  ها كحذؼِ زئِ جُ  حذؼَ  َملُ شْ ما يَ  الكلمةِ  حبذؼِ  . واؼبرادُ كاؼبفعوؿِ   لةً ضْ فَ 

 .لةِ الفاصِ  ورعايةِ  للتخفيفِ  فتْ ذِ فإَّنا حُ  (رِ سْ إذا يَ  )والليلِ 
(3)

  حذؼِ  بِ و ( بسبأ)  
(4)

 .الشرطِ  جوابِ  و وحذؼَ و مع أداتِ فَ ه وحذْ وحدَ  الشرطِ  علِ فِ  حذؼَ  شملُ فيَ  الكلمةِ  با خبلؼُ  ( اؼبرادُ ةٍ )صبل  
(5)

  .ؼِ حذْ  بِ )أو( بسب  
(6)

 .واحدةٍ  ُت أو صبلةٍ اؼبضافَ  ؼِ كحذْ   واحدةٍ  ( أي: من كلمةٍ رَ )أكث  
(7)

ُ عَ تػُ  ةٍ )مع قرين    اغبذؼِ  ما دليلُ أو  ,ونِ على تعي   اللةُ الدَّ  ا من حيثُ وكثرِتُ  ,ةً نويَّ عأو م ةً يَّ لفظ ( وىي كثَتةٌ احملذوؼَ  ُت 
ما  خببلؼِ  احملذوؼِ  قاـَ مَ  يءٌ ش قاـُ ال يُ  حيثُ  إل القرينةِ  أف االحتياجَ  مْ ( اعل)تنبيوٌ  ؼٍ حذْ  وُيسمَّى إهبازَ  وىو العقلُ  واحدٌ  يءٌ فش

{ فإف كَ لِ بْ قػَ  نْ مِ  لٌ سُ رُ  تْ بَ ذ  كُ   دْ قَ فػَ  وؾَ بُ ذ  كَ يُ  فْ إِ }وَ  :آيةِ  إليها كبوَ  فبل حاجةَ  وسببٍ  ةٍ لَّ عِ عليو ك ؿ  دُ و فبا يَ قامَ مُ  يءٌ ش قيمَ إذا أُ 
 .  رْ ك فتدبػَّ من قبلِ  لٌ رسُ  تْ بَ ذ  ألنو قد كُ  ؛فْ زَ أي: فبل ربَْ  ,وقامَ مُ  قيمَ أُ  احملذوؼِ  اعبوابِ  ؼبضموفِ  سببٌ  لِ الرسُ  تكذيبَ 

(1)
 ( الواحدةِ الكلمةِ  ؼُ )فحذ  

(2)
 ال قبلَ  إذا كافَ  ثبلثةٍ  مع شروطٍ  ناؼٍ  ؼُ ذَ ووبُْ  :همبعضِ  إليها ف قوؿِ  و اؼبشارِ بشروطِ  دُ رِ طَّ فإنو يَ  ال( النافيةِ  ذؼِ كح)  

 .َسمٍ ف قَ  عِ اؼبضاِر 



 ٖٔٓ 

 ذى ذى  م/أ (6)(ًٟ ٤ً جٍ رى  ٨ٍ ٦ً  ٢ه قي ري  ٍخ ثى ؾ  ٠ي  ؽٍ ٞى ذى  ٮؾى ثي ؾ  سى يي  فٍ إً ) كى  / دٕةىلًل ، ٠ٞٮ (5)اجل٤٧حً  كظؾؼي 
ى
 . (7)ًْبٍ كاٍو  سَّ أ

 ٚى )  /(9) دٕةىلًل ٝٮ حنٮى  (8)األكرثً  كظؾؼي  
ى
  ٙي ٮقي . يي  ٮفً ٤ي قً رٍ أ

ى
ٜي ؽ  ة الى  ٭ى ح  أ  . (10)(ي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                   
(3)

 .قاعداً  برحُ ( أي: ال أَ قاعداً  رَحُ أبػْ  اهللِ  يبُتَ  : فقلتُ  القيسِ  ئِ مرِ ا ؿِ قو  )ف  
(4)

)  :و تعالقولِ  ، كبوَ الشروطِ  ها مع فقدِ حذفُ  دَ رَ . وقد وَ  يسمجِ  ( أي: وأجزاءَ وصاِل وأَ  لديكِ  يعوا رأسطَ قَ )ولو   
 و.طيقونَ ال يُ  ( أي:ةٌ يَ دْ فِ  وُ ونَ يقُ طِ يُ  ينَ ذِ ى الَّ لَ عَ وَ 

(5)
 و تعال:كقولِ   ( الواحدةِ اعبملةِ  ؼُ )وحذ  

(6)
 بُ ًتتَّ يَ  ألف اعبوابَ  ؛الشرطِ  جوابَ  إخل ليسَ  تْ بَ ذ  و فقد كُ ( فإف قولَ كَ لِ بْ قػَ  نْ مِ  لٌ سُ رُ  تْ بَ ذ  كُ   دْ قَ فػَ  وؾَ بُ ذ  كَ يُ  فْ إِ وَ )  

 و.ؼبضمونِ  و سبباً و عليو لكونِ لتِ اللدَ  اعبوابِ  مقاـَ  ىنا وإمبا ىو قائمٌ  الشرطِ  و على مضموفِ مضمونُ 
(7)

 سَّ أَ فتَ  :فكأنو قيلَ  ,وسببُ  اؼبذكورَ  الرسلِ  وتكذيبَ  ,ىو اعبوابُ  احملذوؼَ  والصبَ  يَ ( فإف التأس  صِبْ او  سَّ أَ تَ فػَ  :ي)أ  
 .سوةٌ لك بم أُ فَ  ؽبم ف الرسالةِ  نت مساوٍ أك و من قبلِ  رسلٌ  تْ بَ ذ  ألنو قد كُ  ؛واصِبْ 

(8)
 .واحدةٍ  ( أي: من صبلةٍ األكثرِ  ؼُ )وحذْ   

(9)
 ه ما رآه ا ىػ. تَػْعبَِ سْ ليَ  فَ إل يوسُ  و العزيزُ رسلَ الذي أَ  ُْتِ يػَ الفتػَ  عن أحدِ  و تعال( حكايةً قولِ  وَ )كب  

(10)
ؽبا  مع ما لٍ صبَُ  وىي طبسُ  ,واحدةٍ  من صبلةٍ  فيو أكثرُ  ؼَ ذِ حُ  ( فإف ىذا الكبلـَ يقُ د  ا الص  هَ يػ  أَ  فَ وسُ . يُ  وفِ لُ سِ رْ أَ فَ )  

 اؼبعٌت إال با. ستقيمُ ال يَ  ,قاتِ من اؼبتعل  



 ٔٓٗ 

 
  ٙى إىل يٮقي  ٤ٮنً أم/ أرقً 

ى
ًْبى قٍ أل ٍٕ ٛى  .ق الؿؤيةذى ٙي  /ل ٤ٮا ٚأدةق كٝةؿى ٕى ٚ   (1)ية يٮق

 
ـي   (2)اإلَ٪ةًب  أٝكة

 /  (5)٠سيةو  رو أمٮ (4)ثػ (3)يسٮفي  اإلَ٪ةبي 
ـ   ؽى ثٕ (6)ةص  ال ؿي )٦٪٭ة( ذ٠ٍ  / اصذ٭ً (7)ا٣ٕة  اتلججي٫ي  (9)٫دي كٚةاؽ ,(8)حً ا٣ٕؿبيَّ  س٥ كال٤٘حً دركقً  ؽكا ؾ، حنٮى

 ٌٍ   (13)٫ملة ٝج٤ى  ؿه ٦٘ةيً  ؿي آػ فه صج (12)٫ٕٚذً ؿً ل (11)٠أ٫٩ (10)الةص   ٢ً ىلع ٚ

                                        

 
(1)

أي:  ,ه الرؤيابَِ ول ألستعْ األُ  ( فاعبملةُ فُ لو : يا يوسُ  وقاؿَ  ,لوا فأتاهعَ ه الرؤيا ففَ تَػْعبَِ سْ أِلَ  فَ إل يوسُ  وينلُ رسِ أَ  يْ )أ  
 صبلةِ  منابَ  يا. فإَّنا نائبةٌ  وقاؿ لو واػبامسةُ  فأتاه والرابعةُ  وه والثالثةُ لُ أي: فأرسَ  ,لواعَ ففَ  :والثانيةُ  ,ىاىا وتفسَتَ منو تعبَتَ  ألطلبَ 

على  والقرينةُ  ى ىو اؼبذكورُ الذي ىو اؼبنادَ  و يوسفَ وقولُ  لوفِ سِ رْ أَ  أعٍت اؼبذكورةِ  اعبملةِ  قُ فهو متعل   و إل يوسفَ وأما قولُ  ,عودْ أَ 
 مث النداءُ  ,إليو واإلتيافِ  اإلرساؿِ  لِ على فعْ  فٌ إليو وىو متوق   لَ صَ أنو وَ  يقتضِ يَ  يوسفَ  وىي أف نداءَ  ,ظاىرةٌ  لِ مَ ىذه اعبُ  ؼِ حذْ 
 ظهورِ  ـِ لعدَ  ه تطويبلً رُ ذكْ   يكوفَ لئبلَّ  ؛بو مِ للعلْ  ذلك إهبازاً  كل    ؼَ ذِ فحُ  لبلستعبارِ  بَ لِ أنو إمبا طُ  معلوـٌ  ، واإلرساؿُ بالقوؿِ  ي  ؿبكِ 

 بو.  مِ ه مع العلْ رِ ف ذكْ  الفائدةِ 
 

(2)
 (اإلطنابِ  ـُ )أقسا  
(3)بوِ  قُ تحقَّ ما يَ  و أعٍتأسبابُ  من حيثُ  ي:أ

 .لُ ( أي: وبصُ يكوفُ  بُ )اإلطنا  
(4)

  ( سببِ ػ)ب  
(5)

 .منها ىنا سبعةً  تُ ( ذكرْ كثَتةٍ   رٍ )أمو   
(6)

 .دٌ (  الذي ىو فرْ اػباص   رُ كْ )منها ذ   
(7)

ـ   دَ )بع    على سبيلِ  ه بعدُ كرَ ألف ذِ  ؛أو اإلبداؿِ  الوصفِ  ال على سبيلِ  ,فِ العطْ  على سبيلِ  دٌ ( الذي ىو متعد  العا
 ؛فِ مع العطْ  إمبا تكوفُ  ىذا النوعِ  فائدةِ  ةَ إف قضيَّ  :يعقوبَ  ابنُ  . قاؿَ كما ىو ظاىرٌ   بعد اإلباـِ  اإليضاحِ  األمرين من قبيلِ  أحدِ 

ـ   ه بعدَ ليس ف ذكرِ  واإلبداؿِ  فِ ألنو مع الوصْ  ـ   سِ عبنْ  راً و مغايِ لِ عبعْ  وعلى فضلِ  تنبيوٌ  العا  ؿِ األوَّ  حِ طرْ  ةِ بو على نيَّ  لٌ صِ ألنو متَّ  ؛العا
 ا ىػ.   الً أوَّ 

(8)
 . ىا إطنابٌ من أفرادِ  دٌ مع أَّنا فرْ  الدروسِ  بعدَ  ةِ العربيَّ  اللغةِ  رُ كْ ( فذِ ةِ العربيَّ  كم واللغةِ دوا ف دروسِ اجتهِ  وَ كب)  

(9)
ـ  على  اػباص   فِ و( أي: عطْ تُ )وفائد    .العا

(10)
ـ   ( اؼبذكورِ اػباص   لِ على فضْ  وُ )التنبي    لو. ةٍ يَّ زِ مَ لِ  و إمبا يكوفُ و فيما قبلَ دخولِ  بعدَ  داً ه منفرِ رَ ألف ذكْ  ؛بعد العا

(11)
 صَّ )كأنو( أي: اػبا  

(12)
 .مةٌ دَّ مق لَّةٌ و( عتِ )لرفع  



 ٔٓ٘ 

ـ   ؿي )ك٦٪٭ة( ذ٠ٍ  ٍٗ  ب  رى { /(2)ًل ، ٠ٞٮ (1)الةص   ثٕؽى  ا٣ٕة ً كى  (3)ًل  ؿٍ ًٛ ا ً كى  (4)مَّ ادًلى ٮى ل  (5)٪ةن ٦ً ؤٍ مي  يًتى حٍ ثى  ٢ى ػى دى  ٨ٍ ٧ى ل
ً كى  ٍ كى  نيى ٪ً ٦ً ؤٍ ٧ي ٤ٍ ل }ةًت ٪ى ٦ً ؤٍ ٧ي ال

(6) . 
ـً  ثٕؽى  )ك٦٪٭ة( اإليٌةحي   اإلث٭ة

ى
}أ   ٮفى ٧ي ٤ى ٍٕ ة تى ٧ى ثً  ٥ٍ زي ؽَّ ٦ى ، حنٮى

ى
 ثً  ٥ٍ زي ؽَّ ٦ى أ

ى
ـو ٕى جٍ أ  {نيى جً بى كى  ة

 
 
 
 

                                                                                                                                   
(13)

ـ   سِ و ( أي: عبنْ ؼبا قبلَ  مغايرٌ  رُ آخ سٌ )جن   ـ   الذي ىو من أفرادِ  ىذا اػباصَّ  لَ و، أي: جعَ لَ الذي قب العا  كاعبنسِ   العا
ـ  لُ مَ شْ ال يَ  و حبيثُ قبلَ  رَ آخَ  عبنسٍ  رِ اؼبغايِ  ـ   أفرادِ  ه عن سائرِ و, وذلك المتيازِ مُ حكْ  مُ علَ وال يُ  ,و ذلك العا  ةِ فعَ الر   فِ دبا لو من وصْ  العا

 فِ بوصْ  اػباص   امتيازُ  وإال فقد يكوفُ  ,نظرًا للغالبِ  بالرفعةِ  دَ ي  ، وقػُ ف الذاتِ  رِ التغايُ  ةَ لَ منزِ  ف األوصاؼِ  رِ للتغايُ  تنزيبلً  ةِ سَّ أو اػبِ 
 .لٍ الكافرين وأبا جهْ  اهللُ  عنَ لَ  كبَو: ةِ سَّ اػبِْ 

 
(1)

ـ   رُ كْ )ومنها ذ     .ةً خاصَّ  بالواوِ  فِ العطْ  ( على سبيلِ اػباص   بعدَ  العا
(2)

 . عليو السبلـُ  نا نوحٍ دِ سي   عن دعاءِ  و( تعال حكايةً لِ )كقو   
(3)

 منهم. كاالنتقاـِ   ارِ على الكفَّ  يودعائ األفضلِ  ؾِ من ترْ  مٍت رَ ( أي: ما صدَ ل رْ فِ اغْ  َرب  )   
(4)

 أنوشَ  بنتُ  و مشخاءُ أم   واسمُ  ,متوشلخَ  َمُك بنُ أبيو ال واسمُ  ,ُْت مَ ( وكانا مسلِ َديَّ الِ وَ لِ وَ )  
(5)

 .سفينيت :لَ يوق .مسجدي :وقيلَ  ,لنزِ ناً( أي: مَ مِ ؤْ مُ  يِتَ يْ بػَ  لَ خَ دَ  نْ مَ لِ وَ )  
(6)

ألَّنم  ؛ُت بولِ صِ  باؼبتَّ ٌتَّ مث ثػَ  ,والتقديِ  ل بالتخصيصِ وْ ألَّنا أَ  ؛وبنفسِ  دأَ فبَ  القيامةِ  ( إل يوـِ اتِ نَ مِ ؤْ مُ الْ وَ  ُتَ نِ مِ ؤْ مُ لْ لِ وَ )  
 التخصيصِ  بعدَ  إل التعميمِ  ولئلشارةِ  ف الدعاءِ  بلغَ ذلك أَ  كوفَ ليَ  ؛اتِ اؼبؤمنُت واؼبؤمن صبيعَ  مَ مَّ مث عَ  ,ىمو من غَتِ بدعائِ  أحق  

 بعدَ  ( )ومنها اإليضاحُ مْ كُ لَ  ابَ جَ تَ سْ يُ  فْ أَ  نٌ مِ قَ وا فػَ مُ م  عَ فػَ  ُتُْ وْ عَ ا دَ ذَ )إِ  :( وحديثِ كَ سِ فْ نػَ بِ  أْ دَ )ابْ  :َما ف حديثِ لِ  ؛ ف الدعاءِ ُْت اؼبطلوبػَ 
 ,واإليضاحِ  فتُت باإلباـِ ف صورتُت ـبتلِ  ذلك الشيءَ  السامعِ  إما إدراؾُ  :وو . وفائدتُ إبامِ  بعدَ  شياءِ من األ شيءٍ  ( أي: بيافُ اإلباـِ 

 حِ اؼبوضَّ  ذلك الشيءِ  نُ ك  وإما سبََ  ,ُْت اسَ بَ ف لِ  اغبسناءِ  ضِ رْ ، وكعَ  واحدٍ  مٍ من علَ  خَتٌ  افِ مَ لَ ، وعَ  افِ مَ لَ إذ كأنو عَ  ؛نٌ ْسَتْحسَ وىذا مُ 
 نَ كَّ إليو كذلك سبَ  يَ قِ لْ فإذا أُ  اإليضاحِ  و علي سبيلِ إل معرفتِ  السامعِ  نفسِ  ؼَ تشو   يقتضِ يَ  اإلباـِ  ه علي سبيلِ ألف إلقاءَ  ؛وبعد إبامِ 
بو من  شعورٌ  معِ للسا لَ صَ حَ  اإلباـِ  وجوِ  ىعل الً أوَّ  يَ قِ لْ ألنو ؼبا أُ  ؛بو مِ العلْ  ةِ لذَّ  ، وإما كماؿُ  ىا بو أَُتَّ وكاف شعورُ  نٍ ك  سبََ  لَ فيها فضْ 

إليو كذلك  يَ قِ لْ و فإذا أُ وجوىِ  يبو من باق مِ و إل العلْ نفسُ  ؼُ وَّ تشَ فتَ  ,َلٌَ أَ  افُ مَ رْ وىذا اغبِ  اإليضاحِ  وجوِ  ىبو عل مِ من العلْ  ـَ رِ وحُ  ,وجوٍ 
من  بلصِ اػبَْ  ةُ الوجداف ولذَّ  ةُ لذَّ  ؛تافإذ كأَّنا لذَّ  ؛ها أَلٌَ مْ تقدَّ اليت َل يَ  ةِ من اللذَّ  أَُت   األَلَِ  بَ عقِ  ةَ ألف اللذَّ  ؛كاملةٌ   ةٌ ؽبا لذَّ  لَ صَ حَ 

 اـٍ عَ نػْ أَ بِ  مْ كُ دَّ مَ أَ  وفَ مُ لَ عْ ا تػَ دبَِ  مْ كُ دَّ مَ )أَ  :و تعالقولِ  كبوَ  بو أَلٌَ  ةِ اللذَّ  حصوؿَ  ـْ تقدَّ فلم يَ  فعةً دَ  مِ العلْ  كماؿُ   لَ صَ ما إذا حَ  ، خببلؼِ األَلَِ 
 خل ، ف الثانيةِ إ....  وبنُتَ  وبأنعاـٍ  ةٌ مَ ول مبهَ األُ  علموف ف اعبملةِ اعبملتُت وما تَ  بُتَ  االت صاؿِ  بو لكماؿِ  التمثيلُ  ـَ قدَّ ( تَ ُتَ نِ بَ وَ 

 . مةِ لتلك اؼببهَ  وتوضيحٌ  تفسَتٌ 



 ٔٓٙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /  (4)ًل ٮؽ ٝ (3)ا٣ٛى٢ً  ؿً ، ٠ُٮ(2)ضو ؿى ٣٘ (1))ك٦٪٭ة( اتل١ؿيؿي 
 ؿى امٍ  كإفَّ 

ن
  (5)٬ؾا إ٫٩ ل١ؿي٥ي  ىلع ٦س٢ً    ق ٔ٭ؽً  ٜي يمٮاز دا٦ٍخ  أ
  ٨ٍ ٦ً  فَّ إً  {/ دٕةىل ًل ٝٮ ؾ (6)ا٣ٕٛٮً  ؾ ا٣رتٗيًت  ككـيةدةً 

ى
 كى  ٥ٍ سي اصً كى زٍ أ

ى
 (7)٥ٍ سي ا ٣ى كًّ ؽي ٔى  ٥ٍ زي دً الى كٍ أ

}ي٥ه ظً رى  ٮره ٛي دى  اللى  فَّ إً كا ٚى ؿي ًٛ ٍ٘ تى ٮا كى عي ٛى ٍى دى ٮا كى ٛي ٍٕ تى  فٍ إً كى  (8)٥ٍ ك٬ي ري ؾى ةظٍ ٚى 
َّ  { / دٕةىلٝٮًل  ؾ (10)اإل٩ؾارً  ؽً . ككذأكي(9)  الكى

َّ  ٥َّ ثي  ٮفى ٧ي ٤ى ٍٕ تى  ؼى ٮٍ قى   (11) }ٮفى ٧ي ٤ى ٍٕ تى  ؼى ٮٍ  قى الكى

                                        

 
(1)

 .تُت أو أكثرَ الشيء مرَّ  رُ ( وىو ذكْ رُ )ومنها التكري  
(2)

 ,ـَ قدَّ كما تَ   فهو تطويلٌ  ضٍ رَ غَ  ألنو إذا كاف لغَتِ  ؛إطناباً  كوفَ لي ضِ بالغرَ  التكريرَ  دَ يَّ قػَ  كتةٍ ونُ  ( أي: لفائدةٍ ضٍ رَ )لغ  
 .ضُ الغرَ  كَ ودلَّ 

(3)
 ىا مثبلً ول وخبِ األُ  إفَّ  اسمِ  ( بُتَ الفصلِ  ؿِ )كطو   

(4)
 و( أي: الشاعرِ لِ )َّف قو   

(5)
 ىءَ  هبَ لئبلَّ  ؛هالبيت وآخرِ  ؿِ ف أوَّ  إفَّ  ف تكريرِ  ( فالشاىدُ كريُ ىذا إنو لَ  ثلِ ه. على مِ عهدِ  مواثيقُ  تْ دامَ  أً رَ )وإف امْ   

 .بلوةٌ لو طَ  ليسَ  ,امبتورً  الكبلـُ 
(6)

 .( مثبلً ف العفوِ  الًتغيبِ  ةِ )وكزياد  
(7)

 .اهللِ  طاعةِ  ؾِ رْ هم إياكم على تلِ ( حبم}مْ كُ ا لَ وًّ دُ عَ  مْ كُ دِ اَل وْ أَ وَ  مْ كُ اجِ وَ زْ أَ  نْ مِ  فَّ إِ  {:و تعال لِ )َّف قو   
(8)

 ىم.هم وشرَّ وائلَ أمنوا غَ وال تَ  ,رٍ ذَ ( أي: فكونوا منهم على حمْ وىُ رُ ذَ احْ فَ )  



 ٔٓٚ 

 
 
 
 
 

رتاضي  ِو  ٍي ك٬ٮ دٮق   )ك٦٪٭ة( األ ، (4)٣٘ؿضو  (3)َج٤ذني مؿدجُذني ٦ٕىنن  أك ثنيى  (2)َج٤حو  أصـاءً  ثنيى  (1)٣ٛ
 /  (5)ٮى حن

                                                                                                                                   
(9)

 والصفحُ  كم فالعفوُ عنكم سيئاتِ  رُ كف  كم ويُ لكم ذنوبَ  غفرُ (.  يَ يمٌ حِ رَ  ورٌ فُ غَ  اهللَ  فَّ إِ وا فَ رُ فِ غْ تػَ وا وَ حُ فَ صْ تَ وا وَ فُ عْ تػَ  فْ إِ وَ )   
 .ف العفوِ  الًتغيبِ  با لزيادةِ  بَ طنَ أَ  ,بة عليوؼبعاقَ ا وعدـُ  الذنبِ  ؾُ وىو ترْ  , واحدٍ دبعًٌت  ألفاظٌ  واؼبغفرةُ 

(10)
 .عِ والردْ  ( أي: التخويفِ اإلنذارِ  دِ )وكتأكي  

(11)
م وأؽباىُ  كاثروا ف األمواؿِ ا تَ مَّ ُت لَ بِ طَ فإف اؼبخا }وفَ مُ لَ عْ تػَ  ؼَ وْ  سَ بلَّ كَ   مُثَّ  وفَ مُ لَ عْ تػَ  ؼَ وْ سَ َكبلَّ   { :و تعاللِ )َّف قو   

م م على أف اشتغاؽبَ هُ هَ ونبػَّ  األمواؿِ  ف ربصيلِ  ىم اؼبول عن االَّنماؾِ رَ أي: ماتوا، زجَ  م حىت زاروا اؼبقابرَ رب   بادةِ ذلك عن عِ 
 :وبقولِ  ذلك اػبطأِ  هم تعال على ارتكابِ فَ وخوَّ  ,رِ والزجْ  عِ للردْ   فإَّنا مفيدةٌ و : كبلَّ بقولِ  خطأٌ  رةِ هم عن اآلخِ ها وإعراضَ بتحصيلِ 

  تعال وأىواؿِ  اهللِ  كم من لقاءِ ْنَتم ما أمامَ إذا عايػَ  ( أي: ما أنتم عليو من اػبطأِ وفَ مُ لَ عْ تػَ  ؼَ وْ )سَ 
َ
تأكيداً  ىذا القوؿَ  رَ ، وكرَّ ْحَشرِ اؼب

 اـِ ماىت زيادةِ  باعتبارِ  ؿِ وأقوى من األوَّ  دُ وآكَ  أبلغُ  الثاينَ  بُت والسامعُت على أف اإلنذارَ للمخاطَ  ؿَّ دُ م لتَ بثُ  فَ وعطَ  واإلنذارِ  عِ للردْ 
 .ا ف اؼبفهوـِ شيئً  أنو زادَ  ال باعتبارِ  ,بو رِ اؼبنذَ 

 
(1)

 لَّ ال ؿبََ  طُ ىذا اؼبتوس   أف يكوفَ  طِ منها بشرْ  أو أكثرَ  واحدةٍ  ضةٍ معًتِ  ( أي: صبلةٍ لفظٍ  طُ وىو توس   ضُ )ومنها االعًتا  
 . ماً جزْ  لو من اإلعرابِ 
(2)

ال ما  ,ولو بالعطفِ  ,ةِ دَ اؼبفرَ  والتوابعِ  بلتِ ضَ والفَ  قاتِ ن مع اؼبتعل  يْ اؼبسَندَ  عُ ؾبمو  باعبملةِ  ( اؼبرادُ صبلةٍ  أجزاءِ  )بُتَ   
 ن فقط.يْ من اؼبسَندَ  بُ ًتكَّ يَ 

(3)
 الً أو بدَ  ,عليها أو معطوفةً  ,ؽبا دةً أو مؤك   ,وللؤلُ  نةً مبي   الثانيةُ  ( بأف كانت اعبملةُ  معًٌت ُْت صبلتُت مرتبطتػَ  )أو بُتَ   

 منها. 
(4)

اؼبعٌت  م  تِ ال يَ  ,تةً كْ نُ  فيدُ دبا يُ  الكبلـِ  مُ وىو ختْ  ,اإليغاؿُ  طِ التوس   بقيدِ  رجَ فخَ  ,اإليهاـِ  عِ سوى دفْ  تةٍ نكْ ( أي: لُ ضٍ غر )ل  
من  ؼبقصودِ ا خبلؼَ  مُ وىِ ال يُ  ف كبلـٍ  ةٍ ْضلَ بفَ  فإنو اإلتيافُ  ؛التتميمُ  طِ ؽبذا اؼبتوس   من اإلعرابِ  لَّ أف ال ؿبََ  باشًتاطِ  جَ ا، وخرَ بدوَّنِ 

أو  جبملةٍ  ما يكوفُ  اإليهاـِ  عِ سوى دفْ  ضِ الغرَ  بكوفِ  جَ ، وخرَ من اإلعرابِ  ل  فيو ؿبََ  للمأيت   دُ وجَ فيُ  ,ذلك أو كبوِ  أو حاؿٍ  مفعوؿٍ 
 بقيدِ  فهو خارجٌ  راً آخِ  وىو ما يكوفُ  ,التكميلِ  رِ من صوَ  اآلخرُ  وأما البعضُ  ,التكميلِ  رِ فإنو من صوَ  اإليهاـِ  عِ لدفْ  ف األثناءِ  أكثرَ 
 .طِ التوس  

(5)
 و.فَ و ضعْ كُ شْ يَ  باين  يْ الشَّ  ؿبلمٍ  بنِ  ؼِ وْ عَ  ( قوؿِ وَ )كب  



 ٔٓٛ 

ى ؿٍ دى إىل  (8)ًع ٧ٍ قى  ٍخ صى ٮى ظٍ ٝؽ أ    (7)-ة٭ى ذى ٍ٘ ٤  بي ك– (6)نيإف اثل٧ة٩    (9)ةفً َجى
ٍ كى ) / دٕةىلٝٮًل  كحنٮى  ًَّ  (10)ٮفى ٤ي ٕى يى ى كى  (11)٫ي ة٩ى عى جٍ قي  ةًت ٪ى اٍلى  لًل ى ٦ى  (12)٥ٍ ٭ي ل  . (13)( ٮفى ٭ي ذى نٍ ة ي

 
 
 
 

ى  (2)ثأػؿل اجل٤٧حً  تي دٕٞي (1)ك٬ٮ )ك٦٪٭ة( اتلؾيي٢ي   فى إ٦ة أف يسٮ (6)، ك٬ٮ(5)دأكيؽان هلة (4)ىلع ٦ٕ٪ة٬ة (3)نذ٢٧ي ت
 ٍ ًَ اٍلى  ٜى ٬ى زى كى  (8)ٜ  اٍلى  ةءى صى  ٢ٍ ٝي  دٕةىل )كى ٫، ٠ٞٮًل ة ٝج٤ى ٫ ٧َّٔ اً كاقذ٘٪ة  (7)٦ٕ٪ةق القذٞلؿً  ٢ً ؿىل املسى صةريةن مى  فَّ إً  (9)٢ي ة

                                        
(6)

 .يمن عمر  ضتْ اليت مَ  ةً )إف الثمانُت ( أي: سن  
(7)

 اىا.إيَّ  اهللُ  كَ غَ لَّ أي: بػَ  اةِ اؼبثنَّ  التاءِ  ها( بفتحِ تَ غْ ل  بػُ )و   
(8)

 ها.ي  ضِ دبُ  لَ قُ ( ؼبا ثػَ يعِ ظبَْ  جتْ حوَ أَ )قد   
(9)

 من الصوتِ  أجهرَ  بصوتٍ  رٍ أي: مفس   ,مع اعبيمِ  التاءِ  م  ضَ  وهبوزُ  ,ْعَفرافٍ كزَ   ,واعبيمِ  ةِ الفوقيَّ  التاءِ  ( بفتحِ افِ صبَ رْ تػَ )إل   
 بُ َتْجلِ سْ ه ويَ ر  سُ دبا يَ  بُ اطَ للمخ ىنا الدعاءُ  يوى ,لفائدةٍ  الكبلـِ  ف أثناءِ  اعًتاضٌ  واعبملةُ  ةٌ اعًتاضيَّ  ا الواوُ هَ تػَ غْ ل  وبػُ  :وفقولُ  ,ؿِ األوَّ 
 . العمرِ  الثمانُت اليت ىي من طوؿِ  رِ و بذكْ مناسبتُ  زدادتْ او  ,رِ العمْ  من طوؿِ  أحدٍ  اه كل  َمنَّ تَ و ويػَ إقبالَ 

(10)
 اؼبشركوف. علُ هبَ ( أي:  }وفَ لُ عَ هبَْ وَ { :و تعالقولِ  وَ )وكب 

(11)
 ف.علو هبَ (   }وَ  وُ انَ حَ بْ سُ  اتِ نَ بػَ لْ ا لِلَّوِ {)  

(12)
 هم.سِ ( أي: ألنف}ؽَبُمْ {)  

(13)
و ىُ نز  أي: أُ  ,من معناه رٍ مقدَّ  لٍ بفعْ  منصوبٌ  رٌ ألنو مصدَ  و سبحانو صبلةٌ . فقولُ ( أي: من الذكورِ }وفَ هُ تػَ شْ يَ ا مَ {)  
ف  ناعةُ الشَّ  زدادُ توه فتَ ثبَ ه عما أَ عدِ و تعال وبُ تِ مَ ف عظَ  تأكيدٍ  وزيادةُ  وىي التنزيوُ   لفائدةٍ ُْت فَ اؼبتعاطِ  بُتَ  وىو اعًتاضٌ  تعال تنزيهاً 

 م. قوؽبِ 
 

(1)
  اصطبلحاً و . يءِ للش بلً ذيْ  يءِ الش لُ : جعْ  وىو( لغةً  لُ )ومنها التذيي  

(2)
 . ؽبا من اإلعرابِ  لَّ ال ؿبََ  ,أخرى جبملةٍ  صبلةٍ  بَ عقِ  بأخرى( أي: اإلتيافُ  اعبملةِ  عقيبُ تَ )  

(3)
 با. بُ عقَّ اؼب ( أي: ىذه اعبملةُ لُ شتمِ تَ و )  

(4)
أو  مع الزيادةِ  سواءٌ  ,ولمن األُ  َما ىو اؼبقصودُ ْحواىا لِ بفَ  فيدَ بأف تُ  ةِ بَ ول اؼبعقَّ )على معناىا( أي: على معٌت األُ   

 كاف ذلك إالَّ و  ,قةِ ول باؼبطابَ معٌت األُ  سِ ا لنفْ ول إفادِتَ ا على األُ باشتماؽبِ  وليس اؼبرادُ  ,همايْ سبتػَ نِ  بُتَ  اختبلؼٌ  فيكوفُ  ,ابدوَّنِ 
 كراراً.تَ 

(5)
 ول.لؤلُ  بالثانيةِ  ةِ يَ والتقوِ  التأكيدِ  دِ ؽبا( أي: لقصْ  اً د)تأكي  

(6)
 .الثانيةُ  وىو اعبملةُ  ,بو التذييلُ  لُ صُ الذي وبَ  ـُ )وىو( أي: الكبل  



 ٜٔٓ 

ًَ اٍلى  ٍ  صةرو  ٗيى  فى كإ٦ة أف يسٮ (10)(ٮٝةن ٬ي زى  فى اكى  ٢ى ة ٕى  ٢ً ل املسى ؿى مى ً  دٕةىل )ذى ًل ، ٠ٞٮ(12)٫٫ ٧ٔة ٝج٤ى اً اقذ٘٪ة (11)ـً ؽى ٣  ٟى ل
ى  ٢ٍ ٬ى كا كى ؿي ٛى ة زى ٧ى ثً  (13)٥ٍ ة٬ي ٪ى يٍ ـى صى   .    (15)(ٮرى ٛي ١ى  ا٣ٍ الَّ إً   (14)مةزً ني

ٕي ث٧ة يى  املٞىٮدً  ػلؼى  ٥ي ٮ٬ً يي  ـو  الكى  ًؽ تى ؤٍ ك٬ٮ أف يي  ,)ك٦٪٭ة( االظرتاسي   /  (2)ٮى ، حن (1)٫ؽٚ
ًٓ  بي ٮٍ و   (4)٬ةؽً ٛكً ٦ي  ٗيى  (3)ؾً  ديةرى قى ٚكى      (7)ًّم ٭ٍ تى  (6)حه ي٧كدً  (5)الؿبي

                                                                                                                                   
(7)

 رَ ؾبَ  جارياً  فَ )إما أف يكو   
َ
 معناه. و ف إفادةِ معناه( أي: الستقبللِ  الستقبلؿِ  لِ ثَ ى اؼب

(8)
 .على اؼبلزوـِ  البلزـِ  فِ و من عطْ دبا قبلَ  و( أي: عن التقييدِ و عما قبلَ ئِ )واستغنا  

(9)
 . ( أي: اإلسبلـُ ق  اغبَْ  اءَ و تعال : جَ لِ )كقو   

(10)
 .رُ الكفْ  ( أي: زاؿَ لُ اطِ بَ الْ  قَ ىَ زَ وَ )  

(11)
 لو على معٌت اعبملةِ  فَ وق  وال تَ  ,دبعناىا ل  ستقِ تَ  الثانيةُ  ملةُ فهذه اعب باً  وذاىِ بلًّ حِ مَ ضْ ( أي: مُ وقاً ىُ زَ  افَ كَ   لَ اطِ بَ الْ  فَّ إِ )  

 بٌ مناسِ  الباطلِ  ىوؽِ زُ  فيها، وتأكيدُ  تأكيدٍ  مع زيادةِ  ةٌ يَّ اظبِْ  ألف ىذه الثانيةَ  ؛فٌ النسبتُت ـبتلِ  ، ومفهوـُ الباطلِ  ىوؽُ وىو زُ  ,األول
 .لبلغًتارِ  بةِ اؼبوجِ و من أحكامِ  عنو واإلياسِ  رِ الزجْ  ىنا ؼبا فيو من مزيدِ 

(12)
 .وعدـِ  ,منو اؼبعٌت اؼبرادِ  و بإفادةِ ( استقبللِ دـِ لعَ  لِ ثَ مَ ى الْ رَ ؾبَْ  جارٍ  غَتَ  فَ )وإما أف يكو   

(13)
 ؛لِ ثَ مَ رى الْ ؾبَ  من التذييلِ  ىذا النوعُ  رِ وإمبا َل هبَْ  ,ومعناه على ما قبلَ  ف إفادةِ  فُ توقَّ و( أي: فيَ ا قبلَ و عمَّ ئِ )استغنا  

ـ   ألنو كبلـٌ  ؛و االستقبلؿُ وصفُ  لَ ثَ مَ ف الْ أل  َل يكنْ  وىذا النوعُ  ,ؿِ األوَّ  االستعماؿِ  حاؿَ  وُ بِ شْ ما يُ  و لكل  استعمالِ  عن أصلِ  لَ قِ نُ  تا
 .عقابٍ  ( أي: جزاءَ مْ اىُ نَ يػْ زَ جَ  كَ لِ و تعال : ذَ  )كقولِ بلًّ مستقِ 

(14)
 م. هِ يْ تػَ جنَّ  وتبديلُ  ,عليهم ـِ رِ العَ  لِ يْ سَ  وىو إرساؿُ  ,اؼبخصوصَ  ( أي: ذلك اعبزاءَ يازِ قبَُ  لْ ىَ وا وَ رُ فَ ا كَ دبَِ )  

(15)
ُ  اؼبخصػوصُ  فيها اعبزاءُ  باعبزاءِ  ريدَ حيث أُ  الثانيةُ  فهذه اعبملةُ  ,سبأٍ  آؿِ  ( مثلَ ورَ فُ كَ  الْ ِإالَّ )   ول غَتُ دبا ف األُ  اؼبعُتَّ

ألف ذلك  ؛ىمفرِ كُ   بسببِ  زاىم اهللُ جَ  سبأٍ  ول أف آؿَ األُ  فإف مفهوـَ  ؛فٌ  ـبتلِ النسبتُت ، ومفهوـُ ف االستقبلؿِ  لِ ثَ مَ َرى الْ ؾبَْ  جاريةٍ 
ألف ذلك  ؛ىمكفرِ   ناىم بسببِ يْ زَ جَ  :وكأنو قيلَ  ,ألولا ةِ ا ف معٌت العلَّ لكوَّنِ  ؛با مع التأكيدِ  إال للكفورِ  قعُ ال يَ  اؼبخصوصَ  اعبزاءَ 
 و.بشأنِ  للتقبيحِ  اؼبناسبِ  رِ فْ عن الكُ  رِ ىنا ؼبا فيو من الزجْ  بٌ مناسِ  ، وىذا التأكيدُ سببِ بذا ال فَ صَ و إال من اتَّ ق  ستحِ ال يَ  اعبزاءَ 

(1)
  سواءٌ  ,ذلك اإليهاـَ  دفعُ يَ  و( أي: بقوؿٍ عُ دفػَ دبا يَ  اؼبقصودِ  خبلؼَ  مُ وىِ يُ  ى ف كبلـٍ تَ ؤْ وىو أف يػُ  ,سُ )ومنها االحًتا  

 ه. رِ و أو آخِ طِ وسَ  أو الكبلـِ  ؿِ كاف  ف أوَّ   وسواءٌ  ,ال أو من اإلعرابِ  ل  ؿبََ  جملةِ كاف لل  وسواءٌ  ,أو صبلةً  داً مفرَ  كاف ىذا القوؿُ 
(2)

 .دِ بْ العَ  بنِ  ةَ فَ رَ طَ  ( قوؿِ وَ )كب  
(3)

 .ي  اغبنف مةَ لَ سْ مَ  بنُ  قتادةُ  بو ىو اؼبمدوحُ  بُ واؼبخاطَ  ,الكاؼِ  ( بفتحِ ؾَ ى ديارَ قَ سَ فَ )  
(4)

 .اؿِ على اغب ىا( منصوبٌ دِ سِ فْ مُ  )غَتَ   
(5)

 .الربيعِ  زمنَ  النازؿُ  أي: اؼبطرُ  ,َقىسَ  فاعلُ  ( بالرفعِ  الربيعِ  بُ وْ )ص  
(6)

  اؼبطرُ  :لةِ اؼبهمَ  الداؿِ  ( بكسرِ يبةٌ دِ )و    
ُ
 . أو الليلِ  النهارِ  ثَ لُ ثػُ  لغَ و ما بَ وأقل   ,لُ ْستَػْرسِ اؼب

(7)
سقاىا ما ال  منو أف اؼبقصودُ  مُ هَ فْ يػُ  الربيعِ  بُ صوْ  ؾَ يارَ ى دِ قَ و فسَ فإف قولَ  ؛سيلُ أي: تَ  ,ةِ الفوقيَّ  اةِ اؼبثنَّ  ( بفتحِ يمِ هْ تػَ )  

 خبلؼِ  عًا إليهاـِ ىا دفْ دِ مفسِ  و غَتَ ى بقولِ ىا فأتَ وفسادِ  الديارِ  عليو خبرابِ  أو أنو دعاءٌ  ما ىو أعم   مُ وىِ يُ  اإلطبلؽَ  ولكنَّ  دُ فسِ يُ 



 ٔٔٓ 

                                                                                                                                   

اؼبعٌت  ا لتكميلِ أيضً  مَّى تكميبلً ، وُيسَ اؼبقصودِ  خبلؼِ  مِ ى  وَ من تػَ  يَ ق  وَ والتػَّ  سَ فيو االحًتا ألفَّ  ؛احًتاساً  ىذا النوعُ  يَ ، وظُب  اؼبقصودِ 
 عنو.  اإليهاـِ  عِ بدفْ 



 ٔٔٔ 

 (1)يةفً الى  ٥ي ٤ٍٔ 
 

ٍ  ٚي٫ ٨ٔ ا٣تنبي٫ً  ري جعى يي  ٥ه ٤ٍٔ  اليةفي   (2)٪ةيحً كال١ً  ضةزً ٧ى كال
 

  (1)ا٣تنبي٫ي 
 

                                        
(1

`
)
 البيافِ  مُ عل  

 الثبلثةِ  الببلغةِ  علوـِ  ثاين
جازِ  فيو عن التشبيوِ  ثُ حَ بْ يػُ  مٌ لْ : ع فُ )البيا (ٕ)

َ
 اؼبقبوؿِ  وطِ و وشر منها وأقسامِ  كلٍّ   عن حقيقةِ  :( أيْ والِكنايةِ  واؼب

  قٍ مطابِ   بكبلـٍ أي:  معًٌت  أداءَ  الذي يريدُ  مَ عنها من حيث إف اؼبتكل   ثُ حَ والبْ  ,منها
ُ
ى تأتَّ يَ  ى اغباؿِ ضَ تَ قْ ؼب

من  كانت تلك الًتاكيبُ   سواءٌ  ,الثبلثةِ  ؽِ من تلك الطرُ  بكلٍّ  ف الوضوحِ  فةٍ ـبتلِ  ه بًتاكيبَ دَ ورِ لو أف يُ 
جازِ  التشبيوِ  طريقةِ 

َ
 فقط : خالدٌ  من التشبيوِ  الوضوحِ  فةِ ـبتلِ  اؼبعٌت بًتاكيبَ  إيرادُ  ثاؿُ فمِ  ,أو الِكنايةِ  أو اؼب

وأخفاىا  ,ؿِ كاألوَّ   وِ الشبَ  فيو بوجوِ  حَ ر  ها ما صُ ، وأوضحُ  حبرٌ  ، وخالدٌ  كالبحرِ   دٌ ، وخالخاءِ السَّ ف  كالبحرِ 
فقط أف  من االستعارةِ  الوضوحِ  فةِ ـبتلِ  بًتاكيبَ  هإيرادِ  ثاؿُ . ومِ معًا كاألخَتِ  واألداةُ  فيو الوجوُ  ؼَ ذِ ما حُ 

ها ، وأوضحُ باألمواجِ  َتبلطمُ تػَ  خالدٍ  ةُ ، وعبَّ األناـِ  و صبيعَ بإنعامِ  خالدٌ  مَّ ، وطَ حبرًا ف الدارِ  رأيتُ  :قاؿَ يُ 
، يلِ صِ الفَ  مهزوؿُ  : خالدٌ  قاؿَ فقط أف يُ  من الِكنايةِ  ـبتِلفةٍ  ه بًتاكيبَ إيرادِ  ثاؿُ . ومِ طُ وأخفاىا الوسَ  ,ؿُ األوَّ 

 ي، وىالِكنايةِ  من طريقِ  ودِ باعبُ و وصفَ  فيدُ تُ  ، فهذه الًتاكيبُ َمادِ الرَّ  كثَتُ   ، وخالدٌ  الكلبِ  بافُ جَ  وخالدٌ 
حبرًا ف  ، ورأيتُ كحاُتٍ   : خالدٌ  قاؿَ أف يُ  ؽٍ طرُ  ةِ ه من عدَّ إيرادِ  ومثاؿُ  ,ؿُ ها األوَّ ، وأوضحُ ف الوضوحِ  ـبتِلفةٌ 

وذلك  ؛اؼبعاين مِ علْ  اعتبارِ  بعدَ  ىذا العْلمِ  نا أف اعتبارَ رْ رَّ فبا قػَ  مَ لِ ، ىذا وعُ َمادِ الرَّ  كثَتُ   الدٌ ، وخخالدٍ  رِ قصْ 
 البيافِ  مِ علْ  ، خببلؼِ ى اغباؿِ ضَ تَ قْ مُ لِ  قٍ مطابِ  اؼبعٌت بكبلـٍ  بو إيرادُ  ؼُ عرَ يُ  مٌ علْ  قَ بَ كما سَ   اؼبعاين مَ ألف علْ 
إذا كاف  ، مثبلً ف الوضوحِ  ـبتِلفةٍ  ؽٍ من طرُ  ى اغباؿِ ضَ تَ قْ مُ لِ  قٍ مطابِ   بكبلـٍ اؼبعٌت بو إيرادُ  ؼُ رَ عْ يػُ  مٌ فإنو علْ 
اه ا إيَّ كاف إفادِتُ   سواءٌ  ,اإلنكارِ  د  لرَ  مفيدةٌ  لةٌ صبُ  اؼبقاـُ  يوِ قتضِ يَ  ي، فالذضيافاً مِ  نٍ سَ حَ  فَ وْ كَ   رُ كِ نْ يػُ  بُ اؼبخاطَ 

 هزوؿُ مَ ، أو لَ  مادِ الرَّ  كثَتُ ، أو لَ ضياؼٌ مِ لَ  ناً سَ : إف حَ ى، كبوَ فَ خْ أَ  أو ةٍ أو خفيَّ  حَ أو أوضَ  واضحةٍ  اللةٍ بدَ 
 ,اؼبعاين مِ علْ  من وظيفةِ  ؿِ األوَّ  كاؼبثاؿِ   قةِ اؼبطابَ  اللةِ ا لذلك اؼبعٌت بدَ فإفادِتُ  الكلبِ  بافُ عبََ أو  ِصيلِ الفَ 

 .البيافِ  مِ علْ  ىا من وظيفةِ ا لو بغَتِ وإفادِتُ 
  

(1)
 التشبيوُ   



 ٕٔٔ 

 ث (4)ٙو ؾ كٍو  ؿو مٍ ثأ (3)ؿو أمٍ  ةؽي لٍ إً /  (2)()ا٣تنبي٫ي 
ى
ؿى ٣  (5)داةو أ ي  ؿي األكَّ  ؿي مٍ ، كاأل (6)ضو ٘ى ٍ كّمَّ ي ، كاثلةَّن (7)٫ى نجَّ ٧ي  ال

ٍ ا  ٥ي ، ٚة٤ٕ٣ٍ ؽايحً ؾ ال٭ً  ٮرً اكجل   ٥ي ٤ٍ / ا٣ٕ ٮى . حن(11)٬ةأك حنٮى  الاكؼي  ةي ، كاألدا(10)٫ً النجى  كص٫ي  (9)ٙي ٍو ، كالٮ(8)ث٫  ٫ى نجَّ ٧ي ل
 .(12)ا٣تنبي٫ً  أداةي  ، كالاكؼي ٫ً النجى  ٫ي كصٍ  ث٫، كاهلؽايحي  ٫ه منجَّ  ، كاجلٮري ٫ه منجَّ 

 . (3)٦٪٫ (2)ًض ؿى ؾ ا٣٘ ٫، كاثلة٣ري ٫، كاثلةَّن ؾ أٝكة٦ً ؾ أراك٩ً  ؿي / األكَّ  رى ٦جةظ حي ززل (1)ثة٣تنبي٫ً  ٜي ذ٤َّٕ كيى 

                                        

 و ىذا  مبحثُ  :أي
(2)

 :  . واصطبلحاً رَ شبيهاً بآخَ  ءِ يالش لُ : جعْ  ( لغةً وُ )التشبي  
(3)

 .وداؿ   ,ةِ دَ اؼبوحَّ  رِ بكسْ  ,وٌ مشب   مِ ؽبذا اؼبتكل   قاؿُ أمراً ويُ  مِ اؼبتكل   إغباؽُ  :( أيرٍ أمْ  ؽُ )إغبا  
(4)

رًا ف مْ عَ  زيدٌ  ؾَ : شارَ  ، كبوَ ن ف عُتٍ أمري بو اشًتاؾُ  ، خرجَ العُتَ  لَ بو ما قابَ  واؼبرادُ  ,( أي:  معًٌت  فٍ ف وصْ  رٍ )بأم  
 ى تشبيهاً.مَّ سَ . فبل يُ الدارِ 

(5)
، ةِ التحقيقيَّ  االستعارةِ   على وجوِ أمرين ف معًٌت  بو اشًتاؾُ  جَ رَ لفظًا أو تقديرًا خَ  اؼبذكورِ  علي اإلغباؽِ  ةٍ ( دالَّ ةٍ )بأدا  
 بزيدٍ  يتُ لقِ ، كبَو: التجريدِ  وجوِ  ىىا، أو علأظفارَ  ةُ يَّ نِ مَ ت الْ بَ شَ نْ كبَو: أَ  بالِكنايةِ  االستعارةِ  ، أو على وجوِ اـِ داً ف اغبمَّ سَ أَ  كبَو: رأيتُ 

 عكسَ وال  ,ي  وِ غَ لُ  يٍّ اصطبلح فكل   ,ي  من االصطبلح م  عَ إذ ىو أَ  ؛ي  وِ غَ لُ  ىو تشبيوٌ  ى تشبيهًا اصطبلحاً، نعمْ مَّ سَ أسداً، فإنو ال يُ 
 .والتجريدِ  ف االستعارةِ  ي  وِ غَ الل   نفردُ ، ويَ أسدٌ  زيدٌ  فيجتمعاف ف

(6)
 ه.إهبادِ  ىعل باعثٍ  رٍ ( أي:  ألمْ ضٍ )لغر   

(7)
ُشبَّوَ  األوَّؿُ  رُ )واألم  

  و (  األمرُ  ُيَسمَّى اؼب
(8)

ُشبَّوَ   
 عليهما.  الداؿ   اللفظُ ال  ,بما معنانبا واؼبرادُ  كما سيأيت  ,فافالطرَ  :ؽبما بو( ويقاؿُ  )الثاين اؼب

(9)
 الطرفُت ُيَسمَّى. بُتَ  عُ اعبامِ  ؾُ ( أي:  اؼبعٌت اؼبشًتَ فُ والوص)  

(10)
 . هما أو خارجاً تِ من ماىيَّ  ما أو جزءاً هِ تِ ماىيَّ  كاف سباـَ   ( سواءٌ وِ الشبَ  وَ )وج  

(11)
 رَ كِ ذُ  سواءٌ  ,التشبيوِ  فيو أداةُ  تْ رَ كِ ما ذُ  ف التعريفِ  لَ خَ ، فدَ اؼبذكورِ  اإلغباؽِ  ىعل ؿ  ىا( فبا يدُ وكبوَ  الكاؼُ  ةُ )واألدا  

ُشبَّوُ 
 .اؼب

(12)
ر ذكَ ( أو َل يُ التشبيوِ  أداةُ  والكاؼُ  ,الشبوِ  وجوُ  واؽبدايةُ  ,بو وٌ مشبَّ  والنورُ  وٌ مشبَّ  فالعْلمُ  ف اؽبدايةِ  كالنورِ   العْلمُ  :وَ )كب  

ُشبَّوُ 
 فيو ما لَ خَ أـ ال، ودَ  وِ الشبَ  وجوُ  رَ كِ ذُ  وسواءٌ  ؟العْلمِ  حاؿُ  : ما ، كما لو قيلَ قرينةٍ  لقياـِ  العْلمِ  حبذؼِ  ف اؽبدايةِ  كالنورِ  ، كبوَ اؼب

ُشبَّوُ  لَ عِ وجُ  ,التشبيوِ  فيو أداةُ  رْ ذكَ َل تُ 
ُشبَّوِ  اؼب

ُشبَّوِ  رِ كاف مع ذكْ   سواءٌ  اػببِ  مِ أو ف حكْ  ,بو خبًا عن اؼب
أو مع  نورٌ  العْلمُ  ، كبوَ  اؼب

ُشبَّوُ  لَ عِ ، فقد جُ ( أي:  ىمْ يٌ مْ عُ  مٌ كْ بُ  م  و تعال )صُ قولِ  و كبوَ حذفِ 
ُشبَّوِ  اػببِ  مِ بو ف حكْ  اؼب

 ياسِ نَ وتػَ  ادِ االرب   إفادةُ من حيث  عن اؼب
. أي:   زيدًا أسداً  تُ مْ ، كبَو: علِ تُ مْ لِ عَ  الثاين من بابِ  ، واؼبفعوؿِ أسداً. أي:  كاألسدِ  زيدٌ  كبَو: كرَّ  كما ف اغباؿِ   ,التشبيوِ 

َ بػَ تَ  يػَ ىتَّ و تعال )حَ قولِ  لو كبوَ  ناً ي  بػَ و مُ ، وكونِ ُْتِ جَ أي:  كالل   ُْتِ جَ الل   ، وماءُ  ، أي:  كاألسدِ أسدٍ  لٍ جُ برَ  تُ كبَو: مررْ  ، والصفةِ كاألسدَ   ُتَّ
 (.رِ جْ فَ الْ  نَ مِ  دِ وَ سْ اأْلَ  طِ يْ اػبَْ  نَ مِ  ضُ يَ بػْ اأْلَ  طُ يْ اػبَْ  مُ كُ لَ 

 
(1)

 ( ىنا. بالتشبيوِ  قُ لَّ تعيَ )و   
(2)

 .ي( الداعِ ضِ ف الغرَ  والثالثُ و، ف أقسامِ  و والثاينف أركانِ  األوَّؿُ  :مباحثَ  ةُ )ثبلث  



 ٖٔٔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4)ؿي األكَّ  املجعري 
 

 (5)ا٣تنبي٫ً  ؾ أراكفً 
ي  ٫ي كاملنجَّ  ج٫َّي / املن(6)(أربٕحه  ا٣تنبي٫ً  )أراكفي    .(9)كاألداةي  ٫ً النجى  ٫ي كص (8)ك (7)(ا٣تنبي٫ً  فى يةف َؿى ك٧َّ ث٫ )كي

 (3)كاجلٮرً  ٥ً ؾ ا٤ٕ٣ٍ  حً اكهلؽاي (2) ٚي٫نٍي ذى ا٣ُؿى  امرتاؾي  ؽى ًى ٝي اذلم  (1)الةص   ٙي ٬ٮ الٮٍو  ٫ً النجى  ٫ي ككصٍ         

                                                                                                                                   
(3)

 .يوِ )منو( أي:  من التشب  
(4)

 ف األوَّؿُ  ثُ اؼببح  
(5)

 التشبيوِ  فِ أركا  
(6)

 التشبيوِ  يفُ عليها تعر  فُ توقَّ يَ  اليت أي:  األمورُ  ,ءُ يعليو الش فُ توقَّ ما يَ  نِ بالركْ  ( اؼبرادُ أربعةٌ  التشبيوِ  فُ )أركا  
 بالتشبيوِ  ادُ ، فَتُ  ءِ يالش زءاً غبقيقةِ ما كاف جُ  نِ بالركْ  رادَ أف يُ  وزُ ، وهبَ ةٌ خارجيَّ  أَّنا قيودٌ  ىفيو عل ا مأخوذةً لكوَّنِ  قِ السابِ  ي  االصطبلح

 اللفظِ  لو باعتبارِ  ءٌ زْ جُ  الشَبوِ  ا وجوُ لو، وكذ أجزاءٌ  من األربعةِ  الشَبوِ  ى وجوِ وَ سِ  ما أفَّ  ، وال شكَّ السابقِ  اإلغباؽِ  ىعل الداؿ   الكبلـُ 
 .والثاين عليو. الركناف األوَّؿُ  الداؿ  

(7)
ُشبَّ   

ُشبَّ  وُ )اؼب
بما  القائمِ  وِ ألَّنما معروضاف للوجْ  ؛ف التشبيوِ  والعمدةُ  ألَّنما األصلُ  ؛(التشبيوِ  فَ اف طرَ يَ مَّ سَ بو ويُ  وُ واؼب

 .  عنها ف الًتكيبِ ٌَت غْ ستػَ ما يُ  ، وكثَتاً التشبيوِ  لبيافِ  آلةٌ  وألف األداةَ  ,وعُ تابِ  فُ الوصْ و  ألنو موصوؼٌ  ؛أقوى من العارضِ  واؼبعروضُ 
(8)

 .والرابعُ  ثُ )و( الركناف الثال  
 ( واألداةُ  الشَبوِ  وُ )وج (ٜ)
 



 ٔٔٗ 

، (8)ك٦ة ؾ ٦ٕ٪ة٧٬ة (7)فَّ ككأ (6)ًؼ اكلاك  (5)حً ٭ى ٔل ٦ٕىن املنةبى  ؿ  ؽي اذلم يى  ِي ه ال٤ٛ (4)ا٣تنبي٫ً  كأداةي 
   (9)ث٫ ٫ي ٤ي٭ة املنجَّ يى  ؼي كالاك

 / (2)ٮى ، حن (1)٫ي ي٭ة املنجَّ ٤ً ، ٚيى  ٠أفَّ  ِبلًؼ 

                                                                                                                                   
(1)

 فيدَ يُ  بما حىت اختصاصٍ  بل زيادةُ  ,ةٍ خصوصيَّ  فيو نوعُ  ( أي:  الذي يكوفُ اػباص   ىو الوصفُ  الشَبوِ  وُ )ووج  
 .التشبيوَ 

(2)
 هما فيو. اشًتاكِ  بيافَ  اؼبتكل مُ  دَ صَ  فيو( أي:  الذي قَ ُْت الطرفػَ  اشًتاؾُ  دَ صِ قُ )الذي   

(3)
ألف  ؛ةِ العامَّ  وال من األعراضِ  ,اتِ من الذاتيَّ  فبل يكوفُ  ,بالنورِ  العْلمِ  ( أي:  ف تشبيوِ والنورِ  العْلمِ  ف ةِ )كاؽبداي  

فيهما  ةَ صَّ تَ خْ مُ الْ  اعبراءةَ  الشَبوِ  وجوَ  فإنو لو اعتبتَ  كاألسدِ   زيدٌ  :إذا قلتَ  ، فمثبلً فيدُ ذلك ال يُ  باعتبارِ  وِ للتشبي اؼبفيدَ  الكبلـَ 
 وِ لعمومِ  ح  ال يصِ  ، فإف الكبلـَ واغبدوثَ  والوجودَ  ةَ واعبسميَّ  ةَ فيهما اغبيوانيَّ  الوجوَ  تَ رْ بػَ ولو اعتَ  ,كاف صحيحاً   ف األسدِ  اؼبشهورةَ 

 فيها مزيدُ  فيكوفُ  من الوجوهِ  ف وجوٍ  ةَ اؼبشابَ  فهمُ دبن ال يَ  ، كالتعريضِ اؼبتكل مِ  دِ صْ لقَ  ضٌ بو غرَ  قْ علَّ تَ يػَ و، ىذا ماَل فائدتِ  ـِ وعدَ 
 . وصحيحاً  بذلك مفيداً  الكبلـُ  ، فيكوفُ ضُ الغرَ من حيث ذلك  وارتباطٍ  اختصاصٍ 

(4)
 بلً كاف أو فعْ   اظباً  التشبيوِ  بو إل لُ صَّ وَ تػَ با ما يػُ  يَ ظُب   اآللةُ  لغةً  ألف األداةَ  ؛وعلي ؿ  تدُ  و اليت( أي:  وآلتُ التشبيوِ  ةُ )وأدا  

 .أو حرفاً 
(5)

 . نِ يْ األمرَ  بُتَ  ىو اؼبشاَبةُ  معًٌت أي:  على  ةٌ بيانيَّ  ( اإلضافةُ على معٌت اؼبشاَبةِ  ؿ  الذي يدُ  ظُ )ىي اللف  
(6)

ما  كلمةُ   أف اؼبفتوحةِ  كلمةِ   ىعل تْ إذا دخلَ  َزـُ لْ وتػَ  فاقاً ها ات  لبساطتِ  صلُ األ يوى كاألسدِ   خالدٌ : ( كبوَ ؼِ )كالكا  
 . قائمٌ  زيداً  أفَّ كما   و قائمٌ عمرٌ  قاؿُ فيُ 

(7)
 عبمودِ  األوَّؿُ  ، واألقربُ دةِ اؼبشدَّ  ن أفَّ مِ و  ,من الكاؼِ  بةٌ مركَّ  :وقيلَ  ىي بسيطةٌ  :، قيلَ و أسدٌ كأنَّ   خالدٌ : ( كبوَ فَّ )وكأ  

 . اؼبفتوحةِ  ألفَّ  بِ اؼبناسِ  باؼبصدرِ  فيو التأويلُ  ح  صِ ال يَ  امفيها مع وقوعِ  اغبروؼِ 
(8)

منها،   قَّ وما اشتُ  ، وكبوَ وٌ بْ وشِ  لَ ثْ مِ ، وذلك بٌ قلْ  الكبلـِ  يفف ,الذي معنانبا فيو ظِ واللف)وما ف معنانبا( أي:    
 . باألسدِ  وُ : ما أشبهَ م ف اعببافِ كقوؽبِ 

(9)
ُشبَّوُ يلِ يَ  ؼُ )والكا  

ُشبَّوُ  ها اؼب
ُشبَّوَ  ؛. وذلكبو( ال اؼب

 ت الكاؼُ فلو دخلَ  ,عليو ه ؿبكوـٌ غَتِ  عنو بلحوؽِ  رٌ بػَ ـبُْ  ألف اؼب
ُشبَّوِ  . ومواالةُ  دِ على اؼبفرَ  خلُ دْ فبا يَ  لٌ وفباثِ  وُ بْ وشِ  وكبوَ  مثلَ :  ها لفظُ عنو، ومثلُ  اإلخبارُ  عَ عليو المتنَ 

ىا، إما وكبوِ  بو للكاؼِ  اؼب
 ىعل لْ دخُ َل تَ  ( فالكاؼُ ؽٌ رْ بػَ وَ  دٌ عْ رَ وَ  اتٌ مَ لُ ظُ  يوِ فِ  اءِ مَ السَّ  نَ مِ  بٍ ي  صَ كَ   وْ كقولِو تعال )أَ   وإما تقديراً  كاألسدِ   ك زيدٌ ، كقولِ لفظاً 

ُشبَّوِ 
ُشبَّوِ  ا غَتُ ىكبوَ  يلِ يها ويَ لِ ، وقد يَ بُ الغالِ  ىذا ىو الكثَتُ  بٍ ي  صَ  يوِ ذَ  لِ ثَ مَ أو كَ  إذ اؼبرادُ  ؛بل تقديراً  بو لفظاً  اؼب

بو فيما إذا كاف  اؼب
ُشبَّوُ 

 آخرَ  دٍ وال دبفرَ  ,الدنيا باؼباءِ  حاؿِ  تشبيوَ  ( إذ ليس اؼبرادُ اهُ نَ لْ زَ نػْ أَ  اءٍ مَ ا كَ يَ نػْ الد   اةِ يَ اغبَْ  لَ ثَ مَ  مُ ؽبَْ  بْ رِ اضْ ) وَ  :، كقولِو تعالباً بو مركَّ  اؼب
 أخضرَ  يكوفُ  من اؼباءِ  اغباصلِ  النباتِ  حباؿِ  ناءِ والفَ  ها من اؽببلؾِ بُ قُ عْ ها وما يػَ ا وبجتِ ا ف نضارِتِ حاؽبِ  تشبيوُ  ه، بل اؼبرادُ تقديرُ  لُ َتمَ وبُْ 

 . َل يكنْ  كأفْ   ه الرياحُ رُ يػ  طَ فتُ  سُ بَ يْ مث يػَ  ,ةِ ضرَ اػبُْ  شديدَ  راً ناضِ 
 

(1)
ُشبَّوُ لِ فيَ  كأفَّ   ؼِ )خببل  

 .اعبملةِ  ىعل لُ خُ ( ألَّنا تدْ يها اؼب
(2)

 .رِ الشاع ( قوؿِ وَ )كب  



 ٔٔ٘ 

  
ى  فَّ ٠أ  ى  حه راظ (3)ةيَّ ا٣رث  ي نٍ ت ْي تًل      (5)ةصى ادل   (4)ْبي ـٍ  ال٤ي٢ي  َةؿى  ؿى ٪ ٝؽ  أ

 (6)ةًى ٕؿَّ دى 
 

ًّٞ إذا اكف ػْبي  َّٟ الن (8)، ك(7)٬ة صة٦ؽان إذا اكف ػْبي  ا٣تنبي٫ى  ٛيؽي دي  فَّ ككأ  . (9)٥ه / ٠أ٩ٟ ٚة٬ً  ة، حنٮى ٬ة منذ
ٍٕ  ؿي ؾ٠ى كٝؽ يي   ، (12)٫ً ٨ٔ ا٣تنبي  (11)ئي جً جٍ يي   (10)٢ه ٚ

 
 ا رى ذى )إً  / دٕةىلٝٮًل  حنٮى 

ى
ي  ٥ٍ ٭ي ذى بٍ كً ظى  (1)٥ٍ ٭ي ذى حٍ أ ي ؤٍ ل  .(2)ٮران( سي ٪ٍ ٦ى  ؤان ل

                                        
(3)

 .رِ وْ الثػَّ   جِ رْ بػُ  قِ نُ ف عُ  من الكواكبِ  ؾبموعةٌ  يا( وىيَّ رَ الثػ   فَّ )كأ  
(4)

 رُ د  قَ (  أي:  تػُ رُ بػُ شْ تَ  ةٌ حَ )را  
(5)

 .الليلِ  ةُ مَ لْ ا( أي:  ظُ جَ د  )ال  
(6)

 و.جانبُ  رَ هَ ا( أي:  ظَ ضَ رَّ عَ أـ قد تػَ  الليلُ  طاؿَ  َتنظُرَ )ل  
(7)

 .أسدٌ  خالداً  كأفَّ  ( كبَو:داً ىا جامِ كاف خبُ إذا   التشبيوَ  دُ تفي فَّ )وكأ  
(8)

 .فيدُ تُ )و (   
(9)

 وُ بَّ شَ ال يُ  والشيءُ  ,بِ ها اؼبخاطَ اظبِ  عُتُ  اؼبشَتقَّ ىا ( وذلك ألف خبَ كأنك فاىمٌ  كبوَ  اْشتَػقًّ مُ ىا إذا كاف خبُ  كَّ )الش  
ا أو جامدً  كاف اػببُ   سواءٌ  قاً مطلَ  والظن   للتشبيوِ  لُ ستعمَ أَّنا تُ  رِ ؼبختصَ ف ا التفتازاين   دُ السعْ  رَ كَ وذَ  ,اجِ جَّ الزَّ  و وىذا ىو قوؿُ بنفسِ 
 ف  رَ ا، وذكَ مشتَػقًّ 

ُ
وال  ,مطَلقاً  أَّنا للتشبيوِ  إل ثالثٌ  فريقٌ  بَ ىَ وذَ  دينَ اؼبولَّ  ف كبلـِ  مطَلقاً كثَتٌ  ا للظن  وأف استعماؽبَ  أنو اغبق   ؿِ َطوَّ اؼب

 االسمُ  لَ عِ وجُ  ,اؼبوصوؼُ  ؼَ ذِ حُ ا فلمَّ  مٌ فاىِ  أي:  كأنك شخصٌ  اؼبوصوؼِ  ؼِ على حذْ  نك فاىمٌ كأ  كبوَ  لَ عَ وجَ  ,هلغَتِ  تكوفُ 
 .رِ اؼبقدَّ  ال إل اؼبوصوؼِ  االسمِ  إل يعودُ  الضمَتُ  و صارَ بعينِ  كأنو اػببُ   ,التشبيوِ  بسببِ 

(10)
 عليو. دؿ  ها فبا يَ الشتقاقِ  لتشبيوِ على ا اللةِ ها للدَّ من أصلِ  اؼبوضوعةِ  األفعاؿِ  ( غَتُ لٌ فعْ  ذكرُ يُ )وقد   

(11)
 .( أي:  ذلك الفعلُ ئُ بِ نْ يػُ )  

(12)
ه من وكبوِ  تُ مْ كاف كعلِ   ها، فإفْ مقامَ  قائماً  الفعلُ  فيكوفُ  أداةٍ  رِ ذكْ  ه من غَتِ فيدُ فيما يُ  لَ ستعمَ ( بأف يُ وِ )عن التشبي  

 تُ لْ وخِ  تُ بْ سِ إليو وإف كاف كحَ  فاتٍ تِ بأدَن الْ  قُ تحقَّ فيَ  اإلدراؾِ  قريبَ  وِ الشبَ  وُ وجْ  ، حبيث يكوفُ اؼبشاَبةِ  بَ رْ قػُ  أفادَ  عِ القطْ  غِ يَ صِ 
فإف  أسداً  زيداً  تُ مْ لِ ك عَ قولِ  كبوَ  ، فاألوَّؿُ ي  العْلم ا عن اإلدراؾِ يًّ فِ وخَ  قِ عن التحق   بعيداً  الوجوُ  ىا حبيث يكوفُ دَ عْ بػُ  نبا، أفادَ وكبوِ 

 وأنو على وجوِ  باألسدِ  زيدٍ  تشبيوِ  حاؿَ  تُ مْ لِ عَ  ، فلذلك أفادَ عن اػبفاءِ  البعيدةَ  الظاىرةَ  األمورَ  ناسبُ وذلك يُ  ,قُ معناه التحق   العْلمَ 
 . ، والثايناؼبشاَبةِ  بِ رْ قػُ 

 
(1)

 .ف اعبنةِ  اليت وَر العُتَ غبُْ ( أي:  امْ هُ تػَ يػْ أَ ا رَ ذَ و تعال :إِ لِ قو  وَ )كب  



 ٔٔٙ 

ى  (5)٭ي٫كص (4)ك  (3)ا٣تنبي٫ً  أداةي  ٍٚخ ؾً كإذا ظي  ّم  أم  (9)(ةقةن ًلى  ٢ى يٍ ة ال٤َّ ٪ى ٤ٍ ٕى صى كى ) (8)ٮى ، حن(7)ةن تنبي٭ةن ث٤ي٘ (6)قي
 . رٍتً ؾ الك   ًس اكل٤جة

 
 

 
 اثلةين املجعري 

 
ـً    (10)ا٣تنبي٫ً  ؾ أٝكة

يً  ٢و د٧سي (12)إىل (11)٫ً النجى  كص٫ً  ثةٔذجةرً  ا٣تنبي٫ي  ًك٥ي ٞى ٪ٍ حى   (13)، ٚةتل٧سي٢ي د٧سي٢و  ٗك
ى ٦ي  (1)٦٫ة اكف كص٭ي   ٕى ٦ي ٨٦  (2)عن ٪ٍتى ٕي  ا٣رثيَّة ٫ً ، ٠تنبي(3)دو ؽ  ذى ٍ  ا٣ٕ٪ًت  ٪ٞٮدً ث يي (4)رً ٮَّ ٪ى ٧ي ال ٣حف  ٦ة اتل٧سي٢ً  ، ٗك

 . (6)ر٥٬ً ثةدل   ٥ً اجلَّضٍ  ٫ً ، ٠تنبي(5)٠ؾلٟ
                                                                                                                                   

(2)
عن  البعيدِ  ومن شأفِ  ,االحتماؿِ  على وجوِ  بل إدراؾٌ  افُ حَ جْ ليس فيو الر   بافَ سْ غبُْ ا( فإف وراً ثُ نْ مَ  ؤاً لُ ؤْ لُ  مْ هُ تػَ بْ سِ حَ )  

 . داً عْ وأف فيو بػُ  التشبيوِ  حاؿَ  تُ بْ سِ حَ  و كذلك، فأفادَ إدراكُ  أف يكوفَ  اإلدراؾِ 
(3)

 ألجلِ  الكبلـِ  مِ ف نظْ  رةً مقدَّ  تكوفُ  ا حبيث اليًّ سِ نْ مَ  ْسياً نَ وصارت  ةِ يَّ بالكل   تْ كَ ِر ( بأف تُ التشبيوِ  أداةُ  تْ فَ ذِ حُ )وإذا   
ُشبَّوَ  اإلشعارِ 

ُشبَّوِ  عُتُ  بأف اؼب
 بو.  اؼب

(4)
 ؼَ ذِ حُ )و(   

(5)
 ليس ف ُْت فػَ الطرَ  بأف اشًتاؾَ  اإلشعارِ  لِ ألجْ  راً مقدَّ  حبيث ال يكوفُ  ةِ بالكل يَّ  ؾَ رِ بأف تُ  التشبيوِ  وُ و( أي:  وجهُ )وج  

 .الصفاتِ  بل ف صبيعِ  ,واحدةٍ  صفةٍ 
(6)

 .اؼبذكورُ  ( أي:  التشبيوُ يَ ظُب  )  
(7)

 نِ ف ذىْ  عُ وقِ يُ  والوجوِ  األداةِ  ؼَ ألف حذْ  ؛دبعٌت الوصوؿِ  من البلوغِ  بوؿِ القَ  درجةِ  إل ( أي:  واصبلً اً )تشبيهًا بليغ  
 .ُْت فػَ الطرَ  ادِ وى ارب  عْ دَ  قَ ق  ربََ  السامعِ 

(8)
  :و تعال( قولِ وَ )كب  

(9)
 ف مفهوـِ  رَ بػَ ، إال أف اؼبعتَ أيضاً  داً ؤَكَّ مُ تشبيهاً  التشبيوُ وقد ُيَسمَّى ىذا  ,ف السًْتِ  ( أي:  كاللباسِ اساً بَ لِ  لَ يْ لَّ ا النَ لْ عَ جَ وَ )  

 . رْ . فتدبػَّ من البليغِ  ، فهو أعم   ؼْ ذَ أو َل وبُْ  معها الوجوُ  ؼَ ذِ حُ  ، سواءٌ  األداةِ  ؼُ حذْ  كما سيأيت  دِ اؼبؤكَّ 
(10)

 التشبيوِ  ف أقساـِ الثاين  ثُ اؼببح  
(11)

 أو عدـِ  دٍ و من متعد  انتزاعِ  ( أي:  باعتبارِ الشَبوِ  وجوِ  باعتبارِ  التشبيوُ  نقسمُ يَ ) باعتباِر وْجِو الشَّبِو وباْعتباِر األداةِ  
 و منو.انتزاعِ 

(12)
 ( قسمُت؛)إل  

(13)
 ىو. ى سبثيبلً مَّ سَ مُ الْ  ( أي: فالتشبيوُ . فالتمثيلُ سبثيلٍ  وغَتِ  لٍ )سبثي  



 ٔٔٚ 

ذجة (7)(٪ٞك٥ي يى )ك ٢و ٛى ٦ي  (10)إىل (9)أيٌةن  (8)رً ث٭ؾا األ ٍ  ىَّ  . ٢و ٧ى كمي
 /  (13)ٮى ، حن (12)النج٫ً  ٚي٫ كص٫ي  ؿى ٠ً ذي ٦ة  (11)(ؿي كَّ )ٚةأل

   
 ك    (2)ءو ؽ وٛة (1)قؿي ٍ٘ كثى 

ى
 (4)ًل اكلآل (3)ًع د٦ي أ

                                                                                                                                   

 
(1)

 .فاً فيو وصْ  الشَبوِ  وُ و( أي: وجهُ )ما كاف وج  
(2)

 ( أي: مأخوذاً عاً زَ تػَ نْ مُ )  
(3)

 بأجزاءِ  قاً متعل   دُ كاف ذلك التعد    سواءٌ  ,اعبملةِ  ف دٌ لو تعد   ما باؼبتعد دِ  , واؼبرادُ أو أمورٍ  ,( أي: أمرينتَػَعد دٍ )من مُ   
 ال أو الواحدِ  ءِ يالش

(4)
 :  حِ بلَّ اعبَْ  ةَ حَ يْ حَ أُ  قوؿِ  ( فرِ وَّ نػَ مُ الْ  نبِ العِ  نقودِ ا بعُ يَّ رَ الثػ   وِ )كتشبي  
 

 رانوَّ  حُتَ  ةٍ يَّ حِ بلَّ مُ  نقودِ كعُ     رى ا كما تَ الثريَّ  حِ الصبْ  ف وقد الحَ  
 

 فِ و ووصْ ، ومن وصفِ كلٍّ   أجزاءِ من  عةٌ منتزَ  هما ىيئةٌ بينَ  اعبامعُ  الشَبوِ  ووجوُ  ,داففرَ مُ  نبِ العِ  نقودُ ا وعُ يَّ رَ فاف ونبا الثػ  فالطرَ 
ـٍ  من اجتماعِ  حاصلةً  ىيئةً  و أعٍِت جزئِ   .كلٍّ   ف اؼبقاديرِ  صغارِ  مستديرةٍ  بيضٍ  أجرا

(5)
 داً. بأف كاف مفرَ  من متعد دٍ  عاً فيو منتزَ  الشَبوِ  وجوُ  َل يكنْ  ليس كذلك( أي: ما ما التمثيلِ  )وغَتُ   

(6)
 بَ ىَ ، وذَ اعبمهورِ  . ىذا ىو مذىبُ عا من متعد دٍ وليس منتزَ  ,االستدارةُ  شَبوِ ال ( فوجوُ بالدرىمِ  النجمِ  وِ )كتشبي  

ا يًّ ، بل كاف اعتبارًا ونبِْ بلً وال عقْ  اسًّ حِ  قٍ متحق   و غَتَ كونُ   التمثيلِ  ف من متعد دٍ  عِ اؼبنتزَ  الشَبوِ  وجوِ  ف طُ شًتَ إل أنو يُ  ي  اكِ السكَّ 
 و فاستصحابِ  ف بِ والتعَ  د  مع الكَ  نافعٍ  بأبلغِ  االنتفاعِ  رمافِ ، كحِ ي  ونب ي  اعتبار  بٌ و مركَّ وجهُ  يالذ التشبيوِ  ه فعندَ  رُ نحصِ فيَ 

 منو بتفسَتِ  ص  أخَ  ي  اكِ كَّ السَّ  عندَ  . فالتمثيلُ اآليةَ ...( اةَ رَ وْ وا التػَّ لُ ضُب   ينَ ذِ الَّ  لُ ثَ )مَ  :و تعالقولِ  ف مارِ اغبِْ  دبثلِ  ليهودِ ا مثلِ  تشبيوِ 
ا وال ولكن ليس ونبيًّ  عًا من متعد دٍ ودبا كاف منتزَ  من متعد دٍ  عاً و منتزَ وجهُ  َل يكنْ  و دبادقِ لصِ  أعم  ه عندَ  التمثيلِ  وغَتُ  ورِ اعبمه
 . الصدؽِ  باعتبارِ  وخصوصٌ  اؼبذىبُت عموـٌ  ا فبُتَ أو عقليًّ  اس يًّ حِ ا بأف كاف حقيقيًّ  ا، بل كاف وصفاً اعتباريًّ 

(7)
 .تشبيوُ ( النقسمُ يَ )و   

(8)
 ه.رِ ذكْ  ـِ وعدَ  الشَبوِ  وِ وجْ  رِ ذكْ  ( أي: باعتبارِ رِ )بذا االعتبا  

(9)
 .السابقَ  االنقساـَ  نقسمُ يَ )أيضاً( أي: كما   

(10)
 )إل( قسمُت.  

(11)
 .لُ اؼبفصَّ  ( أي: التشبيوُ فاألوَّؿُ  لٌ وؾبمَ  صَّلٌ )مف  

(12)
 .حقيقةً  الشَبوِ  وجوَ  اؼبذكورُ  من أف يكوفَ  ( أعم  الشَبوِ  فيو وجوُ  رَ كِ ذُ )ما   

(13)
 : الشاعرِ  ( قوؿِ وَ )كب  
 



 ٔٔٛ 

 
ـً  / اجلعٮي  ٮى ، حن(6)٣حف ٠ؾلٟ ٦ة (5))كاثلةَّن( ـً  ًط ٤ٍ اكل٧ً  ؽ الالك   (7)ؽ ا٣ُٕة

 ،  (11)٫أدادي  ٍخ ٚى ؾً ك٬ٮ ٦ة ظي  ؽو كَّ مؤ (10)إىل (9)٫أدادً  رً ثةٔذجة  (8)(٪ٞك٥ي )كيى 
  .(4)٦ةن ؿى ٠ى  ؿً ، حنٮ / ٬ٮ اكلع(3)٣حف ٠ؾلٟ ، ك٬ٮ ٦ة(2)٢و قى ؿٍ كمي . (1)ٮدً ؽ اجٍلي  / ٬ٮ ِبؿه  حنٮى 

                                                                                                                                   
(1)

  مبتدأٌ  وِ مِ فَ ه أي: رِ غْ ثػَ  ه( أي: أسنافُ رُ غْ ثػَ )و   
(2)

 .الشَبوِ  ( وجوُ ءٍ صفا )ف  
(3)

 .أيضاً  صفاءٍ  ه أي: فعلى ثغرِ  ( معطوؼٌ يعِ دمُ أَ )و   
(4)

ا بكثرِتِ  إشعاراً  بالصفاءِ  الدموعَ  فَ ، ووصَ مذكورٌ  لصفاءُ وىو ا الشَبوِ  وُ ، فوجْ الصافيةِ  ( أي: كاعبواىرِ )كالآلل  
 معو بقاءُ  ح  صِ فيَ  القليلِ  خببلؼِ  عِ الدمْ  ذلك صفاءُ  ، ومن الزـِ باؼباءِ  جُ تِز سبَ  اليت و من األوساخِ وتنقيتَ  عِ اؼبنبَ  تغسيلَ  الكثرةِ  القتضاءِ 

 الشَبوِ  ، وإف كاف وجوُ اً ساؿبُ تَ  الشَبوِ  عليو أنو وجوُ  قُ طلَ فيُ  الشَبوِ  وجوِ  وـَ ملز  اؼبذكورُ  و، أو يكوفَ صفُ يَ  فبل باألوساخِ  عِ اؼبنبَ  رِ كد  تَ 
 عِ الطبْ  ها وىو ميلُ الزمُ  ، فإف اعبامعَ اغببلوةِ  ف لِ سَ : ىو كالعَ  الفصيحِ  الكبلـِ  م فقوؽبِ  ، كبوَ رْ ذكَ َل يُ  يالذ البلزـَ ىو  حقيقةً 

 .اؼبطعوماتِ  ن خواص  ألَّنا م ؛اغببلوةِ  نفسُ  ، الو للكبلـِ واستحسانُ 
(5)

 .لُ اجملمَ  وُ ( أي: التشبي)والثاين  
(6)

 الغَتُ  كاف ىذا الوجوُ   و سواءٌ وجهِ  بذلك إلصباؿِ  يَ ظُب   ءٍ يبش الشَبوِ  فيو وجوُ  رْ كَ ذْ يُ َل  ليس كذلك( أي: ما )ما  
 أف وجوَ  من ىذا الكبلـِ  فهمُ يَ  أحدٍ  ، فإف كلَّ كاألسدِ  خالدٌ  ، كبَو:التشبيوِ  استعماؿِ  ف لٌ ْدخَ مَ لو  نمَ  كل    وَهمُ فْ يػَ ظاىرًا  اؼبذكورِ 
 و. األسدِ  أوصاؼِ  و أشهرَ لكونِ  ىو اعبراءةُ  الشَبوِ 

(7)
 إال دبراعاةِ  ,على اؼبقاصدِ  اللةِ و من الدَّ منافعُ  لُ صُ ال ربَ  ( أي: أف الكبلـَ الطعاـِ  ف لحِ مِ كالْ   الكبلـِ  ف النحوُ :  وَ )كب  

من  كلٍّ   ىو صبلحُ  الشَبوِ  ، فوجوُ حِ لْ مِ بالْ  حْ َل يصلُ  ما الكماؿِ  على وجوِ  ةُ يَ بو التغذِ  لُ صُ ال ربَ  أف الطعاـَ ، كما ةِ النحويَّ  القواعدِ 
إال  ورِكُ دْ يُ  ا اليًّ فِ ، أو خَ ا، وىذا ظاىرٌ منهما بإنباؽبِ  كلٍّ   وفسادُ  البلئقِ  على الوجوِ  حِ لْ مِ والْ  من النحوِ  كلٍّ   بإعماؿِ  والطعاـِ  الكبلـِ 

  ةِ قَ لْ كاغبَ ىم   :ي  رِ األشعَ  دٍ سعْ  بنِ  بِ كقوِؿ كعْ   واألسرارَ  كوف بو الدقائقَ ِر دْ نًا يُ ىْ ذِ  واطُ عْ أُ الذين  اػبواص  
ُ
فاىا، رَ ى أين طَ رَ دْ ال يُ  ةِ غَ رَ فْ اؼب

هما بينَ  الشَبوِ  وُ ، فوجْ الصورةِ  ف األجزاءِ  بةُ متناسِ  بٍ قالَ  ف ةَ غَ رَ فْ مُ الْ  قةَ كما أف اغبلْ   ؼِ الشرَ  ف ةٌ بَ هم متناسِ م وفروعُ أي: أصوؽبُ 
ُشبَّوِ  ف ، وإف كاف ذلك التناسبُ منو التفاوتُ  عُ تنِ يبَ  يالذ ي  الكل   بُ التناسُ 

ُشبَّوِ  وف ؼِ معٌت الشرَ  باً فتناسُ  اؼب
 صورةِ  ف باً بو تناسُ  اؼب

 .إال اػبواص   ورِكُ دْ يُ ال  ةِ قَّ الد   غايةِ  ف ى أف ىذا الوجوَ فَ وال ىبَ  األجزاءِ 
(8)

 .( التشبيوُ نقسمُ يَ )و   
(9)

 .ىارِ كْ ها وذِ حذفِ  و( أي:أداتِ  رِ )باعتبا  
(10)

 .دٌ كَّ مؤ  ؛)إل( قسمُت  
(11)

كبَو: ىو  ، فاألوَّؿُ ؼْ ذَ أوَل وبُ  الشَبوِ  وجوُ  ؼَ ذِ حُ  ، سواءٌ التقديرِ  يناسِ معو تَ  رُ عتبػَ يُ  فاً و( حذْ أداتُ  فتْ ذِ حُ )وىو ما   
 .اً. والثاينتشبيهاً بليغ ، وُيَسمَّى حينئذٍ حبرٌ 

 
(1)

ُشبَّوُ  لَ عِ حيث جُ  األداةِ  ه حبذؼِ دِ داً لتأك  مؤكَّ  يَ ( ظُب  ودِ اعبُ  ف ىو حبرٌ  :وَ )كب  
ُشبَّوِ  عُتَ  اؼب

 عليو. قاً بو وصادِ  اؼب



 ٜٔٔ 

  ؽً كَّ ك٨٦ املؤ 
ي
ٙى ًً ٦ة أ  /  (6)ٮي ، حن(5)٫ً ث٫ إىل املنجَّ  ٫ي ٚي٫ املنجَّ  ي

 
ى ىلع  (9)٢ً األوي تي ٬ى ذى    ل ؿى صى ٝؽ  (8)ك (7)ثة٣٘ىٮفً  ري ٕجى دى  كالؿيطي   (10)املةءً  نٍيً جلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  اثلة٣ري  املجعري 

 

                                                                                                                                   
(2)

 .( باعبر  لٍ سَ )ومر   
(3)

 .تْ كرَ و بأف ذُ أداتُ  ؼْ ذَ ربُْ َل  )وىو ما ليس كذلك( أي: ما  
(4)

 .و من التوكيدِ إلرسالِ  بلً ْرسَ مُ  يَ ظُب   ـِ الكرَ  ( أي: من جهةِ ماً رَ كَ   : ىو كالبحرِ  وَ )كب  
(5)

ُشبَّوُ  ضيفَ ما أُ  دِ كَّ )ومن اؼبؤ   
ُشبَّوِ  فيو اؼب

ُشبَّوِ  وتقديِ  األداةِ  ؼِ حذْ  ( أي: بعدَ بو إل اؼب
ُشبَّوِ  اؼب

 دُ كَ بل ىذا أْو  بو على اؼب
كاؼبثالُت   إضافةً  ما إذا َل تكنْ  خببلؼِ  معاً  ؽَ واؼباصدَ  اؼبفهوـِ  ف ادَ االرب   يضِ قتَ تَ  يوى ةً بيانيَّ  لُ عَ فيو ذبُْ  ألف اإلضافةَ  ؛همن غَتِ 

 .ؽِ دَ اؼباصَ  ف ادُ االرب   يضَ تَ قْ السابقُت فبل يػُ 
(6)

 :  الشاعرِ  ( قوؿِ وَ كب)  
(7)

 .العابثِ  البلعبِ  لِ كفعْ   ها ربريكاً كُ ر  ( أي: ربُ صوفِ بالغُ  ثُ عبَ تَ  حُ )والري  
(8)

 .ؿُ )و( اغبا  
(9)

  الوقتِ  ف ةُ رَ فْ الص   تْ دَ ( أي: بَ األصيلِ  بُ ى ذىَ رَ جَ )قد   
ُ
 .إل الغروبِ  العصرِ  وىو من بعدِ  ,ى باألصيلِ مَّ سَ اؼب

(10)
 علُ هبَ  دٌ مؤكَّ  ، وىذا تشبيوٌ واإلشراؽِ  الصفاءِ  ف ةِ الفضَّ أي:  ,ُْتِ جَ ىو كالل   يالذ ( أي: على اؼباءِ اؼباءِ  ُْتِ عبَُ )على   

ُشبَّوَ 
ُشبَّوِ  عُتَ  اؼب

 .ةً بيانيَّ  اإلضافةِ  لِ جعْ  بو بواسطةِ  اؼب



 ٕٔٓ 

  (11)ا٣تنبي٫ً  ؽ أٗؿاًض 
 ، (13)ج٫ًَّ ملنا (12)إماكفً  إ٦ة ثيةفي  ٨٦ ا٣تنبي٫ً  ا٣٘ؿضي 

  (1)/ حنٮى 
 

ـى  ًٜ ٛي ٚإف تى   ٟى ٚإف ال    (4)أ٩خ ٦٪٭٥ (3)ك (2)األ٩ة   (6)ا٣٘ـاؿً  ـً دى  يي ثٕ (5)٧ًٍك
 

ٕى  (8)٫ ِبىةاهى ألو٤ً  ٨ه جةيً ٦ي  حى أف امل٧ؽك (7)عى دَّ ٚإ٫٩ ملة ا  ىلع إماكفً  ذىشَّ اظ (10)ةن دى ٦٪ٛؿً  حن ظٞيٞ (9)٫ذٍ ٤ى صى
ًٟ ثةل (12)٫٭ً ثتنبي (11)ٮاقٍٔ دى  ـي اذلل أو٤ي  ٧ًٍك  . (13)ا٣٘ـاؿً  ٫ د

                                        
(11)

 التشبيوِ  أغراضِ  ف الثالثُ  ثُ اؼببح  
ا عائداً ضً رَ غَ  نبا أف يكوفَ ، وىو قسماف : أحدُ التشبيوِ  استعماؿِ  ف للمتكل مِ  الباعثُ  بو األمرُ  واؼبرادُ  ضٍ غرَ  عُ صبْ  األغراضُ 

ُشبَّوِ 
ُشبَّوِ عا أف يكوفَ  ، والثاينإل اؼب

 و.إليو بقولِ  فهو اؼبشارُ  بو، أما األوَّؿُ  ئداً إل اؼب
(12)

 ( وجودِ إمكافِ  إما بيافُ  من التشبيوِ  ضُ )الغر   
(13)

ُشبَّ   
ُشبَّوَ  ( أي: بيافُ وِ )اؼب

ُشبَّوُ  ,الوجودِ  نُ فبكِ  رٌ أمْ  أف اؼب
 ى استحالةُ عَ دَّ أف يُ  نُ كِ رًا غريبًا يبُْ أمْ  وذلك فيما إذا كاف اؼب

 مُ لَّ سَ فيُ  ,همابينَ  جامعٍ  وجوٍ  و فلوقوعِ  اإلمكافِ  مِ َسلَّ مُ  بأمرٍ  وَ بَّ شَ و، بأف يُ على إثباتِ  الدليلِ  على طريقِ  بالتشبيوِ  ىتَ ؤْ فيػُ و لغرابتِ  ووقوعِ 
 ى.عَ اؼبدَّ  تُ بُ ثْ فيَ  وىو ؿباؿٌ  ذلك الواقعِ  انتفاءُ  ـُ لزَ فيَ  ,فردٍ  عن كل   ي  ل  فى معناه الكُ تَ انػْ  إذ لو استحاؿَ  ؛ىعَ اؼبدَّ  إمكافُ 

 
(1)

 . دافَ ضبَْ  ابنِ  الدولةِ  سيفِ  ى با والدةَ ثَ رَ  و اليتمن قصيدتِ  ب  اؼبتنَ  بِ ي  الطَّ  أب ؿِ ( قو وَ كب)  
(2)

 رُ آخَ  سٌ كأنك جنْ   تَ رْ صِ حىت  نٍّ وجِ  ك من إنسٍ زمانِ  ف يناؼبوجودِ  األناـَ  بالشرؼِ  لُ عْ تػَ ( أي: إف األناـَ  قِ تفُ ف )فإ  
 منو غالباً.  و فردٌ البد أف يساويَ  اعبنسِ  ف أف الداخلَ  بواسطةِ  األناـِ  من تعميمِ  رَ آخَ  جنساً  وورتُ رُ يػْ صَ  يدَ فِ استُ 

(3)
 أنك. ؿُ )و( اغبا  

(4)
 الشرطِ  و، وجوابُ برأسِ  و جنساً دعوى صَتورتِ  ناففبل يُ  باألصالةِ  ي  مِ ألنك آدَ  ؛األصلِ  سبِ حب)أنت منهم( أي:   

ُشبَّوِ  ؿُ و حاقامَ مُ  قيمَ أُ  ؿبذوؼٌ 
 إليو بقولِو. شَتَ وىو ما أُ  ,بو اؼب

(5)
ألنك   ؛وال استغرابَ  ,ذلك ف دَ عْ ك فبل بػُ أوصافِ  ك بكماؿِ عن جنسِ  ها اؼبمدوحُ أي   تَ جْ خرَ ( أي: إف ْسكَ مِ لْ ا )فإفَّ   

 و.أصلِ  ف كُ سْ مِ لْ ، واكِ سْ مِ كالْ 
(6)

 .كِ سْ مِ الْ  ك كحاؿِ لُ فحا ,وأوصافِ  و بكماؿِ عن جنسِ  جَ ( وقد خرَ الغزاؿِ  دـِ  ضُ )بع  
(7)

ُشبَّوِ  إمكافِ  بيافَ  من التشبيوِ  ضِ الغرَ  لكوفِ  بالبيتِ  التمثيلِ  ةِ لصحَّ  ةً ىذا علَّ  ى( أي: الشاعرُ عَ دَّ )فإنو ؼبا ا  
 .اؼب

(8)
 .فاضلةٍ  صفاتٍ ( أي: و خبصائصَ ألصلِ  نٌ مبايِ  حَ اؼبمدو  ف)أ  

(9)
 .وحَ اؼبمدو( أي: َلتْ )جع  

(10)
 و.ى استحالتُ عَ دَّ أف تُ  نُ فبا يبكِ  الظاىرِ  ى فعَ ها وكاف ىذا اؼبدَّ برأسِ  ةً ها ومستقلَّ أي: بنفسِ  (دةً منفرِ  ةً )حقيق  



 ٕٔٔ 

 /  (3)ًل ؽ ٝٮ (2)، ٧٠ة (1)ظةًل  ٦ة ثيةفي إك
 

  (6)٠ٮكتي  ٨َّ ٦٪٭  (5)ؽي جٍ حى ل٥  (4)ٍخ ٕى ٤ى َى إذا     ٠ٮا٠تي  كامل٤ٮؾي  فه ٠أ٩ٟ م٧
 

 /   (8)ٮى ، حن (7)ظةًل  ٞؽارً ٦ً  كإ٦ة ثيةفي 
 

٘ي  حً يى ٮدان ٠ؼةذً قي     حن ظ٤ٮب (9)ٚي٭ة ازجذةف كأربٕٮف   (10)٥ً قعى األ ؿاًب ا٣
 
 . (12)٬ةقٮادً  ثية٩ةن ملٞؽارً  ا٣٘ؿاًب  حً يى ذً ِبة (11)ٮدى الك   ٮؽى اجل   ٫ى جَّ مى 

                                                                                                                                   
(11)

 و.ه لغرابتِ إنكارِ  عِ و لدفْ ى وإمكانِ عَ ىذا اؼبدَّ  على إثباتِ  أي: الدليلَ  ةَ جَّ اغبُْ  واه( أي: أقاـَ عْ دَ  على إمكافِ  جَّ )احت  
(12)

 .حِ اؼبمدو و( أي: هِ )بتشبي  
 بل ِكنايةً  ليس مذكوراً صراحةً  ، وىذا التشبيوُ كلٍّ   ف األصلِ  افِ قَ فوَ  عِ ( جبامالغزاؿِ  و دـُ لُ أص يالذ ْسكِ ؼب)با (ٖٔ)

 .وىو التشبيوُ  اؼبلزوـُ  ريدَ وأُ  األصلِ  افَ قَ وَ فػَ  أعٍت الشَبوِ  و وىو وجوُ مُ الزِ  رَ كِ ذُ 
  

(1)
ُشبَّوِ  حاؿِ و( أي: حالِ  فُ )وإما بيا  

َ بػَ ، ومعٌت ذلك أف يػُ اؼب  رَ ر  قَ بأف يػُ  السامعِ  بو عندَ  لِ للجهْ  ,ىو عليو يالذ فَ الوصْ  ُت 
ُشبَّوُ   ةٍ فَ وصِ  حالةٍ  ةَ أيَّ  بذلك التشبيوِ 

 و.و أو حبالِ ذلك بلفظِ  بِ اؼبخاطَ  سؤاؿِ  عندَ  كاف عليها اؼب
(2)

 .الكائنِ  )كما( أي: كالبيافِ   
(3)

 .الشاعرِ قولِو( أي:  )ف  
(4)

 .( أي: الشمسُ تْ عَ . إذا طلَ بُ كواك واؼبلوؾُ  سٌ )كأنك مش  
(5)

 .رْ هَ ظْ يَ ( أي: َل دُ بْ يػَ )َل   
(6)

 ـِ م من عدَ بيانًا غباؽبِ  بالكواكبِ  اؼبلوؾَ  وَ ، وشبَّ و من الظهورِ بيانًا غبالِ  بالشمسِ  بَ اؼبخاطَ  وَ ( شبَّ بُ )منهن كوك  
ُشبَّوِ  حاؿِ  لبيافِ  ىذا التشبيوُ  فيكوفُ  ,وجبانبِ  الظهورِ 

ُشبَّوِ  حاؿَ  معُ السا مَ إذا علِ  اؼب
ُشبَّوِ  بو دوفَ  اؼب

ُشبَّوِ  لو كاف حاؿُ  ما ، خببلؼِ اؼب
 اؼب

ُشبَّوِ  حاؿِ  لبيافِ  ذلك التشبيوُ  فبل يكوفُ  التشبيوِ  لو قبلَ  معلوماً 
ِ  بيُتُ وتَ  ,ومعلومةٌ  ةٌ نَ ألَّنا مبيػَّ  ؛اؼب  . رْ بػَّ و فتدَ ؼبدحِ  ، بل يكوفُ ثٌ بَ عَ  اؼببُتَّ

(7)
 . صٍ ونقْ  دٍ يْ وزَ  فٍ وضعْ  ةٍ ها من قوَّ تَ بَ رتػَ مَ  لَ هِ ولكن جَ  ,وصفتَ  السامعُ  ؼَ بأف عرَ  اهَ يتِ م  كَ أي:   و(حالِ  مقدارِ  يافُ ب)وإما   

(8)
 .الشاعرِ  ( قوؿِ وَ )كب  

(9)
 .ياقاً نِ )فيها اثنتاف وأربعوف(   

(10)
 ـِ من مقدَّ  رِ العشْ  يشاتِ الر   ما دوفَ  يوى اؼٍ وَ على خَ  عُ مَ ذبُ  ( اػبافيةُ مِ األسحَ  رابِ الغُ  ةِ يَ ودًا كخافِ . سُ  ةً لوبَ حَ )  

 .ناحِ اعبَْ 
(11)

 ىا.سوادِ  أصلُ  اؼبعلوـَ أي:  السودَ  ياؽَ الن   الشاعرُ  وَ بَّ ( أي: شالسودَ  وؽَ الن   بَّوَ )ش  



 ٕٕٔ 

 /   (14)ٮى ، حن(13)ظةًل  كإ٦ة دٞؿيؿي 
ـصةصحً  ٢ى ٦س   (16)٬ةد  كي   (15)ؿى ٪ةٚى إذا دى  إف ا٤ٞ٣ٮبى  ٍ ٬ة ال ٍسي ٠ى  ال ي يي   (17)ْبى

 
ٍسً ث (2)ا٤ٞ٣ٮًب  ؿى ٪ةٚي دى  (1)٫ى جَّ مى  ـصةصحً  سى ؾ  تلى  (3)دثجحذةن  ال  ,(6)ةً دَّ ٮى امل (5)إىل ٦ة اك٩خ ٤ٔي٫ ٨٦ (4)٭ةدً ٔٮد رً ٕى
 / (8)ٮى ، حن(7)٫٪ي كإ٦ة دـيح

َّْ  حً ٤ٞى ٧٠ي  فً     ػيجً اجٍلى  كاًعحي  قٮداءي    (9)ا٣٘ؿيؿً  ٍبً ا٣
 
َّْ  حً ٤ى ٍٞ ٦ي  دً بكٮا  (11)٬ةدى قٮا  (10)٫ى جَّ م ٍبً ا٣

 . (13)تكح٪ةن هلة (12)

                                                                                                                                   
(12)

ُشبَّوِ  حاؿِ  مقدارَ  السامعُ  مَ لِ عَ  حيثُ  ةِ الشدَّ  ىا( فسوادِ  ؼبقدارِ  بياناً  الغرابِ  ةِ يَ فِ )خبا  
ُشبَّ  بو دوفَ  اؼب

 الغرضِ  نظَتَ  وِ اؼب
 ه.كرُ ذِ  اآلنفِ 

(13)
ُشبَّوِ  حاؿِ و( أي: حالِ  رُ )وإما تقري  

 وأقوى. أظهرُ  يىا فيما ىبإبرازِ  السامعِ  سِ نفْ  ف اؼب
(14)

 .الشاعرِ  ( قوؿِ وَ كب)  
(15)

 .بَ ىَ ( أي: ذَ رَ نافػَ إذا تَ  بَ القلو  )إفَّ   
(16)

 ها.تُ ىا( أي: ؿببَّ د  وُ )  
(17)

 و إصبلحُ  نُ كِ ( أي: ال يبُ رُ بػَ ا ال هبُ ىرُ كسْ   الزجاجةِ  لُ )مث  
 

(1)
 .الشاعرُ  بََّو()ش  

(2)
 .و واضحٌ ( وحالُ القلوبِ  رَ نافػُ تَ )  

(3)
 .السامعِ  نِ ذىْ  ه فا لتقريرِ دً ا( أي: قصْ تثبيتً  الزجاجةِ  ْسرِ )بك  

(4)
 .القلوبِ ا( أي: عودِتِ  رِ ذ  )لتع  

(5)
 و. سِ نْ األُ )إل ما كانت عليو من (   

(6)
 التقريرُ  ، وإمبا أفادَ إل ما كاف عليو ف كلٍّ  دِ العوْ  رِ تعذ   عِ ىا جبامِ رُ جبػْ  رُ تعذَّ يَ  اؼبكسورةَ  ( كما أف الزجاجةَ ةِ دَّ )اؼبو  

 ه.فاً منها بغَتِ إلْ  أكثرُ  ي  باغبس   والنفسُ  ,بالشهودِ  قٌ متحق   ي  س  حِ  أمرٌ  إل ما كاف عليو ف الزجاجةِ  العودِ  رَ ألف تعذ   ؛اؼبذكورُ 
(7)

  األمرِ  ف نفسِ  يكنْ ولو َل  ,فيو أنو كذلك ترغيباً  لُ تخيَّ فيَ  السامعِ  نِ و ف ذىْ نِ و وحسْ زينتِ  عُ و( أي: إيقا نُ )وإما تزيي  
 ىا. أو بغَتِ  بالعُتِ  ؾُ درَ كانت تُ   ، سواءٌ نةٍ حسَ  بصورةٍ  عِ ه للسامِ رَ و  صَ كذلك بأف يُ 

(8)
 .مرأةٍ اف  الشاعرِ  ( قوؿِ وَ )كب  

(9)
 ريرُ منها. والغَ  والبياضُ  السوادُ  يى أو ,العُتِ  ةُ مَ حْ شَ :  اؼبيمِ  بضم   ةُ لَ قْ مُ ( الْ ريرِ الغَ  الظْبِ  ةِ لَ قْ كمُ   بُتِ اعبَْ  اضحةُ و  ءُ )سودا  

 . ةِ مَ جَ اؼبعْ  اػباءِ  بفتحِ  قاً لْ خَ  نُ أي: اغبسَ  ةِ مَ اؼبعجَ  ُْتِ الغَ  بفتحِ 
(10)

 .( الشاعرُ بَّوَ )ش  



 ٕٖٔ 

 /   (15)ٮى ، حن (14)٫كإ٦ة دٞجيعي  
 

  
ى
  (19)٥ي ًُ ٤ٍ دى  زه أك ٔضٮ  (18)٫ي ًٞ ٭ٍ ٞى حي  (17)ده ؿٍ ًٝ     ٫ ٩َّ ١ٚأ  (16)زةن حمؽ   مةرى كإذا أ

 
 /  (4)ٮى ، حن (3)َؿٚة ا٣تنبي٫ً  فى ١ً ٔي إذا   (2)ث٫ ج٫ًَّ إىل املن  (1)ضي ا٣٘ؿى  كٝؽ يٕٮدي  

 
  (9)حي ؽى ذى ٧ٍ حي ظني   (8)ال٤يٛحً  ٫ي كص     (7)٫دى ؿَّ ٗي ٠أف  (6)حي الىجة  (5)ؽاكبى  

                                                                                                                                   
(11)

  اؼبرأةِ  سوادَ ىا( أي: دَ )سوا  
(12)

 .الظْبِ  ةِ لَ قْ ف مُ  الكائنِ  ( أي: بالسوادِ الظْبِ  ةِ لَ قْ مُ  دِ )بسوا  
(13)

ؽبا  أوجبَ  الظْبِ  ةِ لَ قْ الذي ف مُ  ألف السوادَ  ؛ذلك ، وإمبا أفادَ نةٍ حسَ  اىا بصورةٍ إيَّ  سيناً ؽبا( أي: تصويراً للسامعِ ربَ )  
لو غالبًا من  فٍ ـبالِ  لوفٍ  مع إحاطةِ  ، واالستدارةِ العجيبِ  و من الصفاءِ مُ بلزِ يُ  َمالِ ذلك و  ةِ لَّ بِ باعبِْ  نٌ حسَ  ف العُتِ  ، ألف السوادَ ناً حسْ 
 اغبياةِ  ف حاؿِ  شِ الوحْ  رِ قَ وبػَ  الظْبِ  من أف عُتَ  ي  األصمع على ما قاؿَ  ٍِت  مبْ  والتشبيوُ  : ؿِ وَ ها. قاؿ ف األطْ أو خارجِ  العُتِ  نفسِ 

 .ػى ا. اؼبوتِ  بعدَ  مع السوادِ  لبياضُ فيها ا ظهرُ وإمبا يَ  ,سوادٌ  هاكلَّ 
(14)

ُشبَّوِ  حِ قبْ  عُ و( أي: إيقا حُ )وإما تقبي  
  األمرِ  ف نفسِ  ولو َل يكنْ  ,أنو كذلك لُ تخيَّ فيُ  ,ه عنولتنفَتِ  السامعِ  نِ ف ذىْ  اؼب

 . قبيحةٍ  ه بصورةٍ رَ صو  كذلك بأف يُ 
(15)

 .الشاعرِ  ( قوؿِ وَ )كب  
(16)

 .حاؿٌ  من التحديثِ  فاعلٍ  سمُ ( اثاً ؿبد   رَ )وإذا أشا  
(17)

 .افِ دَ عْ بالسَّ  ةِ العامَّ  عندَ  معروؼٌ  ( حيوافٌ دٌ و قرْ نَّ )فكأ  
(18)

 و.كُ حِ ضَ  شتد  ( أي: يَ وُ قِ هْ قَ يػُ )  
(19)

 ها،كف    أو بباطنِ  مفتوحةً  ف  بالكَ ىا جسدِ  ْفحةَ صَ ىا أو خدَّ  بُ ضرِ أي: تَ  ,لةِ اؼبهمَ  الطاءِ  رِ ( بكسْ مُ طِ لْ تػَ  زٌ )أو عجو   
ُشبَّوِ  ف ىذا ىو تشويوُ  من التشبيوِ  ضُ والغرَ 

 إليو بقولِو. فقد أشارَ  الثاين و )وأما القسمُ بو وذم   اؼب
 

(1)
 . ( أي: من التشبيوِ ضُ الغرَ  دُ )وقد يعو   

(2)
ُشبَّ   

 .معًٌت  هاً وإف كاف مشبَّ  ,بو( لفظاً  وِ )إل اؼب
(3)

ش لَ عِ ( أي: إذا جُ ا التشبيوِ فَ طرَ ِكَس )إذا ع  
ُ
ُشبَّوَ  السامعِ  ف ذلك إيهاـُ  ضَ فإف الغرَ  وبالعكسِ  ,بو هاً مشبَّ  بَّوُ اؼب

 أف اؼب
ُشبَّوِ  َُت  بو أَ 

 . مع أنو ليس كذلك ف الواقعِ  الشَبوِ  ف وجوِ  من اؼب
(4)

 .اؼبأموفِ  اػبليفةِ  حِ ف مدْ  ي  َتَِ مْ اغبِْ  بٍ يْ ىَ وُ  بنِ  دِ ؿبمَّ  ( قوؿِ وَ )كب  
(5)

 .رَ ا( أي: ظهَ دَ بَ )و   
(6)

 .حُ أي: الصبْ  ُح()الصبا   



 ٕٔٗ 

 
ي  (10)٬ؾا ك٦س٢ي   .  (11)امل٤ٞٮًب   ثة٣تنبي٫ً ّمَّ كى ي

 
 ٍ  (1)ةزي ضى ٧ى ال
 

٢ي املكذٕ (3)ِي ال٤ٛ (2)٬ٮ ًٜ  ةً ادإر٨٦  ٕحو ٩ً ٦ة (6)حو ٦ٓ ٝؿي٪ (5)حو لٕٝى ٣ (4)ل ٓى ًً ٦ة كي  ؽ ٗيً  ٧ى   (7)املٕىن الكةث

                                                                                                                                   
(7)

ف  بياضٌ  لِ ف األصْ  ةَ رَّ الغُ  ألفَّ  ؛من الصباحِ  يى اليت ةَ رَّ الغُ  أي: كأفَّ  ,للبيافِ  إل الضمَتِ  ةِ رَّ الغُ  ( إضافةُ وُ تَ رَّ غُ  فَّ )كأ  
ـ   للضياءِ  ىا الشاعرُ استعارَ  الدرىمِ  فوؽَ  سِ الفرَ  هةِ بْ جَ   .الصباحِ  نفسَ  ةِ رَّ بالغُ  رادُ اؼب فيكوفُ  اإلسفارِ  عندَ  اغباصلِ  التا

(8)
 .ي  العباس يدِ شِ الرَّ  ىاروفَ  بنِ  ( اؼبأموفِ اػبليفةِ  وُ )وج  

(9)
ُشبَّوُ  اػبليفةِ  فوجوُ  اؼبدحِ  بوؿَ قَ  أعٍت االمتداحِ  ( أي: حاؿَ حُ دَ تَ يبُْ  )حُتَ   

أقوى  الصباحِ  أف إشراؽَ  ضرورةَ  باألصالةِ  ىو اؼب
ُشبَّوَ  مَ وىِ ليُ  ؛بو هاً و مشبَّ علَ فجَ  التشبيوَ  سَ كَ عَ  لكنْ  ,يفةِ اػبل وجوِ  من إشراؽِ  وأظهرُ  ,ضياءً 

أقوى  اػبليفةِ  وىو وجوُ  بو لفظاً  أف ىذا اؼب
ُشبَّوِ 

ُشبَّوِ  من كوفِ  باألصالةِ  ه التشبيوُ فيدُ ما يُ  على قاعدةِ  وتِ رَّ غُ أو  وىو الصباحُ  لفظاً  من اؼب
ُشبَّوِ  اؼب

 . الشَبوِ  ف وجوِ  بو أقوى من اؼب
(10)

 فاه.طرَ  سَ كِ الذي عُ  التشبيوِ ىذا( أي:  ثلُ مِ )و   
(11)

ُشبَّوُ  لُ عَ ( وىو الذي هبُ اؼبقلوبِ  وِ )ُيَسمَّى بالتشبي  
ُشبَّوُ  علُ هًا بو، وهبُ مشبَّ  باألصالةِ  الذي ىو الناقصُ  فيو اؼب

بو  فيو اؼب
ُشبَّوَ  السامعِ  مِ ف وىْ  قعَ كذلك وَ   لَ عِ جُ ، فإذا هاً مشبَّ  باألصالةِ  الذي ىو الكاملُ 

ُشبَّوِ  َُت  أَ  بو الناقصَ  أف اؼب
ألف  ؛الشَبوِ  ف وجوِ  من اؼب

ُشبَّوِ  كماؿُ   التشبيوِ  تركيبِ  ى أصلِ ضَ تَ قْ مُ 
ُشبَّوِ  اؼب

 . سَ كِ عَ نػْ مُ أو الْ  اؼبعكوسَ  التشبيوَ  ، وُيَسمَّى أيضاً الشَبوِ  ف وجوِ  بو عن اؼب
 

(1)
جا  

َ
 (زُ )اؼب

جازُ  يأ
َ
جازُ  قَ طلِ إذا أُ  نو اؼبرادُ أل ؛دُ اؼبفرَ  ى  وِ غَ الل   اؼب

َ
جازِ  ؾَبازٌ  وسيأيت ,اؼب

َ
جازِ  ، وؾَبازٌ ي  العقل ُيَسمَّى باؼب

َ
 .بِ اؼبركَّ  ُيَسمَّى باؼب

(2)
جا  

َ
 . واصطبلحاً الطريقِ  وىو نفسُ  ,والسلوؾِ  اعبوازِ  ل  دبعٌت ؿبََ  مكافٍ  اسمُ  و ف األصلِ ألقسامِ  الشاملُ ُز )ىو( أي: اؼب

: 
(3)

 . اكبًّ َر مُ أو  مفرداً  من أف يكوفَ  أعم   ؿُ القو ( أي: ظُ )اللف  
(4)

 ا ف اؼبوضوعِ شخصيًّ  عاً لو وضْ  اللفظُ  عَ ضِ اؼبعٌت الذي وُ  لكل   غايرٍ مُ  لو( أي: ف معًٌت  عَ ضِ ما وُ  ف غَتِ  َملُ )اؼبستع  
 .ي  النوع وضعِ بال ا ف اؼبوضوعِ نوعيًّ  عاً لو وضْ  اللفظُ  عَ ضِ للمعٌت الذي وُ  أو مغايرٍ  ي  الشخص عِ بالوضْ 

(5)
إليو  واؼبعٌت اؼبنقوؿِ  ,ي  األصلعنو  اؼبعٌت اؼبنقوؿِ  بُتَ  بةُ اؼبناسَ  يوى ,اؼبهَملةِ  العُتِ  بفتحِ  ,َعبلقةٍ  ظةِ ( أي: ؼببلحَ ةٍ بلقعَ )ل  

جاز 
َ
 . ف االستعماؿِ  السببَ   يى ، وتكوفُ ي  اؼب

(6)
، دليبلً  اؼبتكل مُ  وَعلُ هبَْ الذي  األمرُ  يوى ,لقرينةٍ  باً صاحِ مُ  ف الغَتِ  اؼبستعَملِ  ذلك اللفظِ  كوفِ   ( أي: حاؿَ ةٍ )مع قرين  

من  مُ فهَ تُ  اليت يوى ةٌ أو معنويَّ  ةٌ ، وحاليَّ با ف الًتكيبِ  َفظُ لْ يػُ  اليت يوى ةٌ قسماف : لفظيَّ  يلو. وى عَ ضِ ما وُ  غَتَ  باللفظِ  على أنو أرادَ 
 . أو من الواقعِ  اؼبتكل مِ  حاؿِ 



 ٕٔ٘ 

ً  ا٣ٛىيعحً  ؽ اللك٧ةًت  ٤حً املكذ٧ٕى  رً رى اكدل   ٦ة  ٗيً  (2)ؽ حه ٧٤ى مكذٕ  (1)، ٚإ٩٭ةرً رى ثةدل   ٥ي ذلكَّ يى  ٟ / ٚلفه ؽ ٝٮل
 حً ٭ى بى املنة حً لٕٝى ٣  (4)ا٣ٛىيعحً  إىل اللك٧ةًت  ٍخ ٤ى ًٞ ٩ي ز٥  ,حً الٞيٞيَّ  ًل آلَّ ل  (3)ؽ األو٢ً  ٍٕخ ًً ل، إذ ٝؽ كي  ٍٕخ ًً كي 

 . (5)٭٧ةثح٪ى 

                                                                                                                                   
(7)

ا. وأما ليًّ أوَّ  وضعاً  اؼبوضوعِ  للمعٌت السابقِ  اؼبتكل مِ  إرادةِ  ـِ على عدَ  ةٍ دالَّ أي:  ,( األصلي  اؼبعٌت السابقِ  رادةِ من إ ةٍ )مانع  
ُ تُ  اليت نةُ اؼبعي   القرينةُ  جازِ  فليس شرطاً  اؼبعٌت اؼبرادَ  عُت 

َ
جازُ  لَ خَ دَ  سٌ نْ جِ  .اللفظُ  :و. فقولُ ف اؼب

َ
 التعريفُ  فيكوفُ  ـَ قدَّ كما تَ   بُ اؼبركَّ  بو اؼب

  يمَ سْ قِ  م  عُ ا يػَ مَ لِ 
ُ
جازِ  صَ ص  ولك أف زبَُ  ,واؼبركَّبِ  دِ رَ فْ اؼب

َ
كانت   أي: سواءٌ  ,بالكلمةِ  اللفظِ  بدؿَ  رُ عبػ  فتُ  ,ىنا وىو األنسبُ  دِ اؼبفرَ  باؼب

جازُ  جُ خرُ فيَ  أو حرفاً  أو فعبلً  اظباً 
َ
  بو اللفظُ  جَ خرَ  ؿُ أوَّ  دٌ قيْ  و اؼبستعَملُ . وقولُ  اؼبركَّبُ  عنها اؼب

ُ
حىت إنو  أصبلً  عْ وضَ الذي َل يُ  ْهَملُ اؼب

 ثافٍ  دٌ لو قيْ  عَ ضِ ما وُ  و ف غَتِ . وقولُ منهما ؾَبازًا كما ال ُيَسمَّى حقيقةً  و فبل ُيَسمَّى كل  استعمالِ  قبلَ  اؼبوضوعُ  ، واللفظُ  لُ ستعمَ يُ 
 عادَ كسُ ،  عٌ لو وضْ  ـْ تقدَّ بأف َل يَ  بلً ْرذبََ مُ ها كاف لفظُ   سواءٌ  ى حقيقةً فإنو ُيَسمَّ  لو على اإلطبلؽِ  ضعَ فيما وُ  اؼبستعَملُ  بو اللفظُ  جَ خرَ 
  ةِ أو ف اعبنسيَّ  ,نالْ كما مثػَّ   ةِ ميَّ لَ ف العَ  والنقلُ  كاف االرذباؿُ   ، وسواءٌ على شخصٍ  مٌ علَ  ، كزيدٍ عٌ لو وضْ  ـَ دَّ قَ بأف تػَ  ، أو منقوالً دٍ دَ وأَ 

معانيو   ف أحدِ  اؼبستعَملُ  ؾُ اؼبشًتَ  ف اؼبنقوؿِ  لَ خَ ودَ  ف األوَّؿِ  الوضعُت وكاألسدِ  أحدُ  ـَ تقدَّ أف يَ  بدَّ  إذ ال ؛كالعُت ف اؼبعٌت الثاين
ما  لكل   رٍ  مغايِ ف معًٌت  عليو أنو مستعَملٌ  ؽُ دُ صْ وال ُيَسمَّى ؾَبازًا على أنو ال يَ  . فإنو حقيقةٌ مثبلً  ف الباصرةِ  تْ لَ عمِ إذا استُ  كالعُتِ 

 االستعماؿِ  ةِ شرطاً لصحَّ  ِبَ اعتُ  ثالثٌ  دٌ قيْ  و لَعبلقةٍ . وقولُ فيو مثبلً  ت العُتُ لَ مِ عْ إذا استػُ  بِ ىَ للذَّ  َغايراً مُ  معٌت الباصرةِ  لو وإف كاف عَ ضِ وُ 
جاز 

َ
يُت ف اؼبعن بُتَ  تشريكٌ  فرعاً  والثاين أصبلً  األوَّؿُ  و لو على أف يكوفَ لَ ونقْ  ي  معناه األصل على غَتِ  اللفظِ  ألف إطبلؽَ  ؛ ي  اؼب

، اؼبعاين سائرِ  دوفَ  والتفريعِ  بالتشريكِ  ي  اؼبعٌت الفرع وجهًا لتخصيصِ  يعِ ستدْ ، وذلك يَ رِ اإلطبلقُت على اآلخَ  ألحدِ  وتفريعٌ  اللفظِ 
  اللساين   طُ الغلَ وىو  لذلك االستعماؿِ  دٍ عم  تَ  من غَتِ  ,ال لَعبلقةٍ  ,معناه ف غَتِ  اؼبستعَملُ  بو اللفظُ  رجَ . فخَ بةُ ىو اؼبناسَ  وذلك الوجوُ 

 ظةِ مبلحَ  ـِ دَ لعَ  ُيَسمَّى ؾَبازاً  فإنو ال سَ ىذا الفرَ  و وقاؿ خذْ لسانُ  قَ بَ فسَ  ىذا الكتابَ  ذْ خُ  أف يقوؿَ  وأرادَ  إل كتابٍ  كما إذا أشارَ 
لو إال أنو ال  تْ عَ ضِ ما وُ   غَتِ ف فإَّنا مستعَملةٌ  بو الِكنايةُ  جتْ خرَ  رابعٌ  دٌ ، قيْ خلإ و مع قرينةٍ . وقولُ والكتابِ  الفرسِ  بُتَ  الَعبلقةِ 

 ؛حقيقةً  اأيضً ى سمَّ ، وال تُ أف ال يرادَ  وزُ معها، وهبَ  ي  اؼبعٌت األصل رادَ أف يُ  جوزُ ، فيَ ي  اؼبعٌت األصل إرادةِ  فيها على عدـِ  القرينةُ  ب  صَ نْ تػَ 
من  . ىذا إمبا ىو عندَ اً ؾَباز  وال حقيقةً  ال طةً واسِ  ذٍ حينئ ليست كذلك فتكوفُ  لو، والِكنايةُ  عَ ضِ فيما وُ  اؼبستعَملُ  اللفظُ  ألف اغبقيقةَ 

جازِ  اغبقيقةِ  بُتَ  عَ ز اعبمْ و  َل هبَُ 
َ
اؼبعٌت  عن إرادةِ  ةً عَ مانِ  أف تكوفَ  ف القرينةِ  طُ شًتِ ُت فبل يَ ه كاألصولي  زَ وَّ ُت، وأما من جَ كالبياني    واؼب

و على قِ و وصدْ سبلمتِ  ألجلِ  من التعريفِ  اؼبذكورِ  القيدِ  إسقاطُ  بُ هبَ  ىؤالءِ  ندَ فع ي  ل  حَ مَ الْ  مةُ بذلك العبلَّ  حَ كما صرَّ   ,ي  اغبقيق
 .أيضاً  ت الِكنايةُ لَ خَ دَ  طَ سقِ وإذا أُ  ,ؼِ اؼبعرَّ 

 
(1)

 .رِ رَ الد   كلمةَ فإَّنا( أي:   ررِ بالد   مُ تكلَّ يَ  ف قوِلك : فبلفٌ  الفصيحةِ  ف الكلماتِ  اؼبستعَملةِ  رِ رَ د  )كال  
(2)

 .ف ( معًٌت  ةٌ )مستعَمل  
(3)

 .ةِ اللغِة العربيَّ ( أي: لِ األصْ  ف تْ عَ ضِ إذ قد وُ  ؛لو تْ عَ ضِ ما وُ  )غَتِ   
(4)

 فيها. تْ لَ مِ عْ ( أي: واستػُ الفصيحةِ  إل الكلماتِ  تْ لَ قِ نُ مث  ةِ اغبقيقيَّ  ,ِلئِ )لآل  
(5)

 يو إل عنو واؼبنقوؿِ  اؼبعنيُت اؼبنقوؿِ  هما( أي: بُتَ بينَ  اؼبشاَبةِ  ةِ )لَعبلق  



 ٕٔٙ 

ٓي ، كاذلل يى ٨ً كٍ ؽ اٍلي  ٤حً  ًٓ . كاكألوةث(1)(٥ي ذلكَّ )يى  ٝؿي٪حي  املٕىن الٞيك   ٨٦ إرادةً  ٧٪ ؽ  (2)٢ً ؽ األ٩ةم املكذ٧ٕى
ٍ  /ٝٮًل دٕةىل   ٮفى ٤ي ٕى )يى

ى
٤حه  (4)ٚإ٩٭ة (3)(٥ٍ ٭ً ا٩ً  آذى ًؽ  ٥ٍ ٭ي ٕى ةثً وى أ  أف  حً لٕٝى ٣ (5)ل ٍخ ٕى ًً ٦ة كي  ؽ ٗيً  مكذ٧ٕى

ي
 ـءه صي  حى ٤ى ٧ي جٍ األ

 
ي
ـءً  الُك   ٢٧ًى ٍٕ ذي ٚةقٍ ، ًٓ جي ٍو ٨٦ األ ٍٕ  ٨ي ٧سً يي  ال (8)أ٫٩ (7)ذلٟ حي ، كٝؿي٪ (6) ؽ اجل ًٓ  ٢ي ص  . (10)٭ة ؽ اآلذافً ٦ً ثذ٧ة (9)األوةث

 ٍ  ؿً كَّ األ (13)٧٠ة ؽ املسةؿً  كاملٕىن الٞيق   م  املٕىن املضةز ثنيى  حى ٭ى بى املنة (12)٫ذي ٝإف اك٩خ ٔل (11)ةزي ضى ٧ى كال
ي   (1)اثلةين ٧٠ة ؽ املسةؿً  لن مؿقى  ضةزان ٧ٚى  (15)كإال   (14) اقذٕةرةن كّمَّ ي

 
 (2)االقذٕةرةي 

                                        

 
(1)

 .مُ تكلَّ يَ  كلمةُ   يوى ةٌ لفظيَّ  ( أي: قرينةٌ مُ تكلَّ يَ  قرينةُ  ي  اؼبعٌت اغبقيق من إرادةِ  نعُ . والذي يبَ ْسنِ )ف اغب  
(2)

 .من األصابعِ  أجزاءٌ  يى ( اليتف األناملِ  اؼبستعَملةِ  عِ )وكاألصاب  
(3)

 هم.لَ امِ نَ أي: أَ ( مْ اَّنِِ ف آذَ  مْ هُ عَ ابِ صَ أَ  وفَ لُ عَ هبَْ )ف قولِو تعال :   
(4)

 .ف ىذه اآليةِ  عَ األصاب)فإَّنا( أي:   
(5)

 .األناملُ  يى ها اليتف أجزائِ  مث اسُتعِمَلتْ  ,معلومةٍ  ألعضاءٍ  لو( أي: أَّنا موضوعةٌ  تْ عَ ضِ ما وُ  ف غَتِ  ةٌ )مستعَمل  
(6)

 و. من أجزائِ  ف جزءٍ  على معٌت الكل   الداؿ   أي: اللفظُ  (ف اعبزءِ  الكل   لَ عمِ فاستُ  عِ بُ صْ من األُ  زءٌ جُ  ةَ لَ مبُْ أف األُ  ةِ )لَعبلق  
(7)

 لو. اؼبعٌت اؼبوضوعِ  إرادةِ  على عدـِ  ةُ الدالَّ  ذلك( أي: والقرينةُ  ةُ )وقرين  
(8)

 و لُ ستحييَ )أنو(   
(9)

 ا. ( أي: دخوؽبُ األصابعِ  جعلُ  نُ كِ يبُ )ال   
(10)

 . من الصواعقِ  شيئاً  سمعَ  يَ لئبلًّ  ؛ف اآلذافِ  األصابعِ  صبيعَ  علَ كأنو جَ   ةٍ غمبالَ  وفيو مزيدُ  ( عادةً ها ف اآلذافِ تمامِ بِ )  
(11)

جا  
َ
فَردُ زُ )واؼب

ُ
 .( أي: اؼب

(12)
 لو. عَ ضِ ما وُ  ف غَتِ  اللفظِ  الستعماؿِ  حةُ اؼبصح   ظةُ و( أي: اؼببلحَ بلقتُ عَ  ت)إف كان  

(13)
جاز  بُتَ  ةُ )اؼبشابَ   

َ
 .رِ رَ بالد   مُ تكلَّ يَ  ك : فبلفٌ ( وىو قولُ األوَّؿِ  كما ف اؼبثاؿِ   ي  واؼبعٌت اغبقيق ي  اؼبعٌت اؼب

(14)
ُشبَّوَ  عاءِ ( الد  ةً )ُيَسمَّى استعار   

ُشبَّوِ  سِ من جنْ  أف اؼب
على ىذا  ى باالستعارةِ مَّ سَ مُ فالْ  ما للثاين ؿِ لؤلوَّ  َتَ عِ فاستُ  ,بو اؼب

دبعناه  وَ ب  فيما شُ  اؼبستعَملُ  اللفظُ  يبأَّنا ى االستعارةُ  ؼُ عرَّ ، ولذلك تُ اَبةِ للمش ي  معناه األصل ف غَتِ  اؼبستعَملِ  ظِ اللف ىو نفسُ 
 .رَ رَ الد   وُ شبِ تُ  فصيحةٍ  بكلماتٍ  مُ تكلَّ يَ  : فبلفٌ  كأنك تقوؿُ   اؼبذكورِ  ، ففي اؼبثاؿِ اؼبشاَبةُ  يى اليت للَعبلقةِ  ي  األصل

(15)
على ما  ةً يَّ بِ أو مسبَّ  ةً كما إذا كانت سببيَّ   ,ىابل كانت غَتَ  ,شاَبةَ اؼب ةُ حَ اؼبصح   الَعبلقةُ  ن)وإال( أي: وإف َل تك  

 . ءِ يو لذلك الشاظبُ  َقلُ نػْ فيػُ باً عنو أو مسبَّ  ءٍ يسبباً لش ي  األصل معٌت اللفظِ  . وذلك بأف يكوفَ يأيت
 

(1)
أي:  ,وإلرسالِ  بلً مرسَ  يَ ظُب   }مْ اَّنِِ ف آذَ  مْ هُ عَ ابِ صَ أَ  وفَ لُ عَ هبَْ  {و تعال : ( وىو قولُ الثاين كما ف اؼبثاؿِ   بلً ْرسَ مُ  اً )فَمجاز   

 اؼبشاَبةُ  يى واحدةٍ  بَعبلقةٍ  ةٌ دَ فإَّنا مقيَّ  االستعارةِ  خببلؼِ  من العبلقاتِ  ةٍ ف عدَّ  وَريانُ جَ  حَّ فصَ  ,اؼبشاَبةِ  بَعبلقةِ  عن التقييدِ  وإطبلقِ 
 .ارةِ ف االستع ِبَ تُ الذي اعْ  عاءِ االد   دِ و عن قيْ أو إلرسالِ 



 ٕٔٚ 

 
  ةبه ذى ٠ً } دٕةىل ًل ، ٠ٞٮ (5)حي ٭ى بى ٫ املنةذي لٝٔى  (4)ةزه مى   (3)ه االقذٕةرةي 

ى
ٍ إً  ةقي جٍلى ـى ٩ٍ أ  ٨ى ٦ً  ةسى اجلَّ  جى ؿً ؼٍ تًلي  ٟى حلى

  ْ  (6)٦ٕ٪ة٧٬ة الٞيك   ؽ ٗيً  كاجلٮري  خ ا٧٤ْ٣ةتي ٤ى ٧ً ٍٕ ٚٞؽ اقذي  ,ؽلإىل ال٭ي  ٨٦ الٌلؿً  م/أ {ٮرً  اجل  ىلى إً  ةًت ٧ى ٤ي ا٣
ٕىلٝاك ـً  الٌلؿً  ثنيى  ال٧ينةثى٭حً  حً ٣  .(11)ذلٟ ٢ى ٦ة ٝج  (10)حي كا٣ٞؿي٪  ,(9)رً ؽل كاجلٮ٭ي ال (8)ك (7)كا٣ْل

 
 . (4)٫٫ كأدادي ٭ً جى مى  ٫ي صٍ ك (3)ك ,(2)٫يٍ ذى َؿى  ؽي أظى  ؼى ؾً ظي  ٫ه تنبي  (1)االقذٕةرةً  &&كأو٢ي  

                                                                                                                                   

 
(2)

 ةُ االستعار   
(3)هاها وأقسامُ تعريفُ  ي:أ

 واصطبلحاً. ةً يَّ عارِ و بَ إذا طلَ  اؼباؿَ  م: استعارَ من قوؽبِ  ( ف اللغةِ يى ةُ )االستعار   
(4)

جاز  ي  من اؼبعٌت األصل َتعارٌ سْ مُ  ( أي: لفظٌ زٌ )ؾَبا  
َ
 .ي  اؼبعٌت األصل عن إرادةِ  مانعةٍ  مع قرينةٍ  ي  للمعٌت اؼب

(5)
 فوجودُ  ,فيو عنو واؼبعٌت اؼبستعَملِ  بُت اؼبعٌت اؼبنقوؿِ  اؼبشاَبةِ  بسببِ  أف االستعماؿَ  دَ صَ ( أي: قَ و اؼبشاَبةُ بلقتُ عَ )  

  دبعٌت اؼبفعوؿِ  مصدرٌ  االستعارةِ  أف لفظَ  مَ لِ عُ ومن ىنا  ,استعارةً  اللفظِ  كفي ف كوفِ ىا ال يَ قصدِ  بدوفِ  األمرِ  ف نفسِ  اؼبشاَبةِ 
 . ةً عرفيَّ  حقيقةً  مث صارَ  ,زُ التجو   اإلطبلؽِ  وأصلُ  ,عٌت اؼبنسوخِ دب خِ كالنسْ 

(6)
دى فقد إل اؽبُ  من الضبلؿِ . أي:  ورِ  الن  َل إِ  اتِ مَ لُ الظ   نَ مِ  اسَ النَّ  جَ ِر خْ تُ لِ  كَ يْ لَ إِ  اهُ نَ لْ زَ نػْ أَ  ابٌ تَ كِ )كقولِو تعال :    

  االستعارةِ  ( على وجوِ ي  معنانبا اغبقيق ف غَتِ  والنورُ  اسُتعِمَلت الظلماتُ 
(7)

 .بكلٍّ  االىتداءِ  ـِ ( ف عدَ والظبلـِ  الضبلؿِ  بُتَ  اؼبشاَبةُ  ةُ )والَعبلق  
(8)

 .بُتَ  ةُ )و( اؼبشابَ   
(9)

 .بكلٍّ  ( ف االىتداءِ رِ دى والنو )اؽبُ   
(10)

 .ي  اؼبعٌت األصل من إرادةِ  عةُ ( اؼبانِ ةُ )والقرين  
(11)

ف  االستعارةِ  ف إجراءِ  ، فتقوؿُ خلإاه .... نَ لْ زَ نػْ أَ  ابٌ تَ وىو كِ  ,ىذه الكلماتِ  لذي قبلَ ا ذلك( أي: الكبلـُ  لَ )ما قب  
ُشبَّوِ  الداؿ   اللفظُ  ُتِعَتَ واسْ  ,ف كلٍّ  االىتداءِ  ـِ عدَ  جبامعِ  ماتِ بالظلُ  ت الضبللةُ هَ بػ  : شُ  ماتِ لُ الظ  

 ,وىو الظلماتُ  ,بو على اؼب
اصطبلحاً  االستعارةُ  قُ طلَ . وتُ رْ بػَّ فتدَ  ف النورِ  االستعارةِ  عليو إجراءَ  سْ . وقِ ةِ األصليَّ  االستعارةِ  لِ على سبي ,وىو الضبللةُ  ,وِ للمشبَّ 
ُشبَّوِ  لفظِ  وىو استعماؿُ  ي  على اؼبعٌت اؼبصدر  أيضاً 

ُشبَّوِ  اؼب
 . قاؿَ  ، وعلى ىذا اإلطبلؽِ مانعةٍ  مع قرينةٍ  ؼبشاَبةٍ  بو ف اؼب

(1)
 .اؼبذكورِ  االستعماؿِ  عٌت( دباالستعارةِ  لُ )وأص  

(2)
ُشبَّوُ يْ فػَ رَ طَ  أحدُ  ؼَ ذِ حُ  وٌ تشبي)  

ُشبَّوُ  و( إما اؼب
 بو. أو اؼب

(3)
 .ؼَ ذِ حُ )و(    

(4)
  شجاعاً  رجبلً  ف اؼبدرسةِ  رأيتُ  ىذه االستعارةِ  . فأصلُ ف اؼبدرسةِ  أسداً  و( كقوِلك : رأيتُ و وأداتُ شبهِ  وُ )وج   

ُشبَّوَ  تَ فْ ذَ فحَ  ف اعبراءةِ  كاألسدِ 
 اؼبدرسةِ  و بقرينةِ تَ قْ غبَْ وأَ  ,وىو اعبراءةُ  َبوِ الشَّ  ووجوَ  ,الكاؼُ  يوى واألداةَ  ,شجاعاً  وىو رجبلً  ,اؼب

ألف  ؛اؼبذكورِ  من التشبيوِ  أبلغُ  ، ومع ذلك فاالستعارةُ شجاعاً  بو رجبلً  تَ أردْ بل  ,يَّ معناه اغبقيق باألسدِ  على أنك ال تريدُ  ؿَّ دُ لتَ 
ُشبَّوِ ُْت الطرفػَ  رِ فيو من ذكْ  فبلبدَّ  غةِ ى ف اؼببالَ ناىَ مهما تَ  التشبيوَ 

ُشبَّوِ   اؼب
هما ليس إال بينَ  هما وأف الَعبلقةَ نِ بتبايُ  وىذا اعًتاؼٌ  ,بو واؼب



 ٕٔٛ 

يكّمَّ  املنج٫َّي  (5)ك يكّمَّ مي  ، كاملنج٫َّي (6)ل ذىٕةران كٍ مي ي ل ٬ٮ  ري املكذٕة (8)ؿً ٬ؾا املسة ٚف (7),٦٪٫ ان كذٕةرث٫ ي
ـً  ؽل، كاملكذٕةري كال٭ي  الٌلؿي  ِي كاجلٮرً  ٦٪٫ ٬ٮ ٦ٕىن ا٣ْل يكّمَّ  كاجلٮرً  ا٧٤ْ٣ةًت  ، ك٣ٛ ةران مي ي  . (9)ٍكذٕى

َّ مي   (2)إىل  (1)االقذٕةرةي  ٪ٞك٥ي كدى   / (5)، ٧٠ة ؽ ٝٮًل (4)ث٫ املنج٫ًَّ  ًِ ث٤ٛ (3)ٚي٭ة حى ٦ة صي   كه ,حو ظى َصى
ٚ 

ى
ُى أ ٔى رٍ كى      ٍخ ٞى قى ك (7)فو صً ٨٦ ٩ؿ ان لؤلؤ (6)ٍت ؿى ٦ ٕي  ٍخ ٌَّ دان ك   (8)ةًب ٪َّ ىلع ا٣

ى ثة٣   (9)دً ْبى

                                                                                                                                   

هما وامتزاجِ  ,لو ارِ واؼبستع ,منو هما اؼبستعارِ يْ فػَ طرَ  ادِ ففيها دعوى ارب   االستعارةِ  خببلؼِ  ادِ االرب   إل حد   لُ صِ تَ فبل  والتقاربُ  وُ التشابُ 
 .واحدٌ  عليهما لفظٌ  ؽُ دُ صْ يَ   واحداً وأَّنما صارا معًٌت 

(5)
 يو وىتعلقاتِ مُ منو لِ  ق  شتَ فيُ  مصدرٍ  كل    كما ىو شأفُ   االستعارةِ  ظِ من لفْ  االشتقاؽُ  ح  يصِ  ىذا اإلطبلؽِ  ةِ )و( برعاي  

ُشبَّوُ 
ُشبَّوُ  اؼب

  .  ظِ للفْ  لُ اؼبستعمِ  واؼبتكل مُ  بو واللفظُ  واؼب
(6)

ُشبَّوُ  ػف  
 َتَ عِ الذي استُ  كاإلنسافِ   عليو فصارَ  قَ طلِ وأُ  ,هالذي ىو لغَتِ  باللفظِ  يت ألنو ىو الذي أُ  ؛لو( اً ْسَتعار مُ ُيَسمَّى  )اؼب

 .وسَ بِ لْ وأُ و من صاحبِ  لو الثوبُ 
(7)

ُشبَّ   
 قَ لِ طْ وأُ  ,ومنو بلفظِ  يت أُ حيث  ,هغَتُ  وسَ بِ لْ وأُ  ,ووبُ منو ث َتَ عِ تُ الذي اسْ  ْسَتعاراً منو( إذ ىو كاإلنسافِ بو ُيَسمَّى مُ  وُ )واؼب

 و.سِ بلبِ و لِ من صاحبِ  اؼبستعارِ  ه كاللباسِ و لغَتِ بو من صاحبِ  يتَ ألنو أُ  ؛ستعارٌ مُ  :للفظِ  قاؿُ ه، ويُ على غَتِ 
(8)

 ،اآليةَ ...  اهُ نَ لْ زَ نػْ أَ  ابٌ تَ تعال : كِ  وقولِ ( أي: ؿِ )ففي ىذا اؼبثا  
(9)

 ينبغ( ويَ ُيَسمَّى مستعاراً  والنورِ  ماتِ الظلُ  ولفظُ  ,والنورِ  منو ىو معٌت الظبلـِ  دى، واؼبستعارُ واؽبُ  و الضبلؿُ لُر )اؼبستعا  
من  سِ اباللب و كاآليتمن صاحبِ  باللفظِ  ألنو ىو اآليت  ؛مستعَتٌ  :ي  معناه األصل ف غَتِ   ظِ فْ للَّ  لِ اؼبستعمِ  على ىذا للمتكل مِ  قاؿَ أف يُ 

ُشبَّوُ  ,منو ستعارٌ مُ  ؛فقط ثبلثةٌ  االستعارةِ  هم ولذا قالوا إف أركافَ فُ رْ بو عُ  رِ َل هبَْ  لِ للمستعمِ  ىذا االشتقاؽَ  نَّ ولك ,وصاحبِ 
بو  وىو اؼب

ُشبَّوُ  وُمْسَتعارٌ 
 . اؼبنقوؿُ  وىو اللفظُ  ستعارٌ ومُ  .فافالطرَ  :ؽبما قاؿُ ويُ  لو وىو اؼب

(1)
 .ف التشبيوِ من طرَ  رُ ذكَ ا أي: ما يُ ذاِتِ  باعتبارِ  ي  ( باؼبعٌت اؼبصدر االستعارةُ  نقسمُ تَ )و   

(2)
 .أقساـٍ  ةِ )إل( ثبلث  

(3)
 رِ ( ذكْ ػِ فيها ب حَ ر  ما صُ  يوى حةٌ رَّ )مص  

(4)
ُشبَّوِ  ظِ )لف  

ُشبَّوِ  الداؿ   بو( أي: باللفظِ  اؼب
 قُ طلَ ، وتُ واهُ سِ  التشبيوِ  من أركافِ  ءٌ يش رَ ذكَ أف يُ  بو فقط من غَتِ  على اؼب

ُشبَّوِ  الداؿ   اؼبستعارِ  اؼبذكورِ  اللفظِ  نفسِ على 
 اؼبستعارِ  فيها باللفظِ  للتصريحِ  ةً ْصروبيَّ تَ  أيضاً  ى ىذه االستعارةُ سمَّ وتُ  ,بو على اؼب

ُشبَّوِ  الداؿ  
 بو. على اؼب

(5)
 .رِ الشاع)كما ف قولِو ( أي:   

(6)
 .( أي: اؼبرأةُ تْ مطرَ أَ )ف  

(7)
 .ُتِ ياحِ من الرَّ  تٌ بْ ( نػَ سٍ جِ رْ )لؤلؤاً من نػَ   

(8)
 .وُ لْ اغبُْ  و األضبرُ وأحسنُ  ,الزيتوفِ  ب  كحَ   ب  لو حَ  رٌ ( شجَ ابِ نَّ على العُ  تْ ضَّ وعَ  . ورداً  تْ قَ سَ )و   

(9)
ـِ الغَ  ب  ( وىو حَ دِ بَػرَ )بال    .ما



 ٕٜٔ 

ٕي  دى كالٮرٍ  فى صً كا٣نٍ  ؤى ال٤ؤل (10)ٚٞؽ اقذٕةرى  ى  ةبى ٪َّ كا٣  (11)كاألق٪ةفً  كاأل٩ةم٢ً  كالؽكدً  كا٣ٕيٮفً  لرلمٮًع  دى كا٣ْبى
١ٍ ، كإىل   (13)ث٫  ة املنج٫َّي ٚي٭ ؼى ؾً ظي   (12)كىه ٦ة يَّحو ٪٦ى

ؿ  ٨٦ًى الؿٍَّْحىًح{ ٚٞؽ ، ٠ٞٮًل دٕةىل (4)٦٫ً ٨٦ لٮاز (3)ءو بش (2)إحل٫  (1)ـى مً كري  ٪ىةحى اذل  ة صى ٧ى ى٭ي ٍي ل ًٛ }كىاٍػ
ٚى٫ (6)ؿ  لزل  ا٣ُةاؿى  (5)اقذٕةرى   (11)ؿ  لزل   (10)، كإزجةتي اجٍلى٪ةًح (9)بشءو ٨٦ لٮاز٫٦ً ك٬ٮ اجٍلى٪ىةحي  (8)كدىؿَّ ٤ٔي٫ (7)ز٥ ظؾى

                                        
(10)

 .( أي: الشاعرُ  )فقد استعارَ   
(11)

من  واحدٍ  كل    تشبيوِ  ( أي: بعدَ واألسنافِ  واألناملِ  واػبدودِ  والعيوفِ  دموعِ لل دَ رَ والبػَ  ابَ نَّ والعُ  والوردَ  سَ ْرجِ والنػَّ  ؤَ )اللؤل  
 اجتماعُ  سِ بالنرجِ  العيوفِ  وف تشبيوِ  ,كلٍّ   صفاءُ  باللؤلؤِ  الدموعِ  ف تشبيوِ  :وىو ,عبامعٍ  ؿِ وَ األُ  من اػبمسِ  بواحدٍ  األخَتةِ  سِ اػبمْ 

 دِ رَ بالبػَ  األسنافِ  وف تشبيوِ  ,هما ف الشكلِ فاقُ ات   ابِ نَّ بالعُ  األناملِ  وف تشبيوِ  ,منهما لٍّ ك  رةُ ضبُ  بالوردِ  اػبد   وتشبيوِ  ,والبياضِ  السوادِ 
 عَتَ مث استُ  ,ف كلٍّ  الصفاءِ  جبامعِ  بالبللئِ  ت الدموعُ هَ بػ  : شُ  األوَّؿِ  ف التشبيوِ  االستعارةِ  ف إجراءِ  قاؿُ ، ويُ صاعةِ مع النَّ  كلٍّ   بياضُ 
ُشبَّوِ على ا الداؿ   اللفظُ 

ف  االستعارةِ  عليو إجراءَ  سْ . وقِ ةِ التصروبيَّ  االستعارةِ  على سبيلِ  وىو الدموعُ  ,وِ للمشبَّ  وىو اللؤلؤُ  ,بو ؼب
 . الباقيةِ  األربعةِ 

(12)
ُشبَّوِ  فيها لفظُ  رَ كِ ذُ ما(   يوى ةٍ يَّ نكْ مَ )وإل   

 فقط. اؼب
(13)

ُشبَّوُ  ؼَ ذِ حُ )و   
ُشبَّوِ ع الداؿ   بو( أي: اللفظُ  فيها اؼب

 بو. لى اؼب
(1)

 .َتَ شِ ( أي: أُ زَ مِ رُ )و   
(2)

ُشبَّوِ   
 .بو احملذوؼِ  )إليو( أي: إل اؼب

(3)
 .رِ كْ ذِ ( ػ)ب  

ُشبَّوِ  إال داؿ   التشبيوِ  فيها من أركافِ  رْ كَ ذْ يُ و( فلم من لوازمِ  ءٍ )شي(4)
على  الداؿ   اؼبذكورِ  اللفظِ  على نفسِ  قُ طلَ وتُ  اؼب

ُشبَّوِ 
 وَ ب  ونػُ  ,عنو ٌت َ بل كُ  ,الذي ىو اؼبقصودُ  اؼبستعارِ  فيها باللفظِ  التصريحِ  ـِ لعدَ  بالِكنايةِ  استعارةً  اأيضً  ذه االستعارةُ ى ىمَّ سَ وتُ  ,اؼب

 ,مافىذاف قس ,إل اؼبلزوـِ  ياؼبساو  فيها من البلزـِ  ْنتَػَقلُ يػُ فإنو  الِكنايةِ  و كما ىو شأفُ استعارتُ  منو إل اؼبقصودِ  لَ نتقِ و ليَ مِ عليو ببلزِ 
ُشبَّوِ  ـِ الزِ  إثباتُ  يوى ةُ يليَّ ْخيِ التَّ  االستعارةُ  الثالثُ  والقسمُ 

ُشبَّوِ  لفظِ  على استعارةِ  البلزـُ  ىذا الداؿ   ,وبو للمشبَّ  اؼب
 أعٍت وِ بو للمشبَّ  اؼب

 .واحدٍ  ؽبما دبثاؿٍ  لُ ثَّ يبَُ ولذا  ,عنها َفك  نػْ تػَ ال  ,ؽبا ةٌ مَ الزِ  ةِ يَّ نِ كْ مَ الْ  االستعارةِ  أَّنا قرينةُ 
(5)

 }َواْخِفْض ؽَبَُما َجَناَح الذ ؿ  ِمَن الرَّضْبَِة{ فقد استعاَر( أي: اهلُل تعال :)كقولِو تعال  
(6)

 . الطائرِ  دبعٌت ؿ  الذ  معٌت  تشبيوِ  ( أي: بعدَ ؿ  للذُ  رَ )الطائ  
(7)

 ي:و( أفَ ذَ ح)مث   
(8)

 .احملذوؼِ  الطائرِ  عليو( أي: على لفظِ  ؿَّ )ود  
(9)

ُشبَّوِ  الداؿ   اللفظُ  عَتَ واستُ  ,بطائرٍ  ؿَّ الذ   وَ فيهما شبَّ  االستعارةِ  ف إجراءِ  قاؿُ ( فيُ ناحُ و وىو اعبَْ من لوازمِ  ءٍ شي)ب  
 على اؼب

 . ةِ كنيَّ اؼب االستعارةِ  على سبيلِ  ناحُ وىو اعبَْ  ,ومن لوازمِ  ءٍ يإليو بش زَ مِ ورُ  ,الطائرُ  ؼَ مث حذِ  ,ؿ  الذ  وىو  وِ للمشبَّ  وىو الطائرُ  ,بو
(10)

ُشبَّوِ  الطائرِ  ( الذي ىو من لوازـِ ناحِ اعبَْ  تُ )وإثبا  
 بو. اؼب

(11)
ُشبَّوُ ؿ  ذ  لل)  

 . ةِ يَّ كنِ للمَ  قرينةٌ  ( الذي ىو اؼب



 ٖٔٓ 

ٮ٩ى٫ يك٧  ٍيي٤ًيَّحن  (12)ي  ٗيى  (4)اق٧ةن  ري املكذٕة (3)٦ة اكف ٚي٭ة كه ,حو أو٤يَّ  (2)إىل (1)االقذٕةرةي  ٪ٞك٥ي كدى . (13)اقذٕةرةن ُتى
ـً  ةً اكقذٕةر (5)ٜي نذى مي   . (6)ؽلل٤٭ي  كاجلٮرً  ل٤ٌلؿً  ا٣ْل

                                        
(12)

 . واػبطيبُ  فُ يو السلَ سم  ونو( أي: يُ سم  يُ و )  
(13)

 وَ ب  مع ما شُ  لَ عمِ و واستُ بلئمُ و ويُ ناسبُ عما يُ  لَ قِ أي: نُ  استعَتَ  و قدقَ تعل  فؤلف مُ  و استعارةً سميتُ ( أما تَ ةً زبييليَّ  ةً )استعار   
ُشبَّوَ  للسامعِ  لُ يَّ ىبَُ  صارَ  وِ للمشبَّ  تَ بِ ثْ و وأُ عن مبلئمِ  لَ قِ نُ  مَّالَ و قَ فؤلف متعل   ؛ً ةو زبييليَّ وأما تسميتُ  ,وناسبُ دبا يُ 

ُشبَّوِ  من جنسِ  أف اؼب
 اؼب

 :ةِ نيَّ كْ مَ الْ  ف االستعارةِ  وقاؿ اػبطيبُ  ,ةِ ف التخييليَّ  يٍِت  وِ زْ القُ  اػبطيبِ  وكذا مذىبُ  ,ةِ والتخييليَّ  ةِ ف اؼبكنيَّ  فِ السلَ  بُ وىذا مذىَ  ,بو
ُشبَّوِ  الزـِ  إليو بإثباتِ  اؼبرموزُ  ف النفسِ  رُ مَ ضْ مُ الْ  إَّنا التشبيوُ 

شبيهاً ت بالطائرِ  الذؿَّ  وَ بَّ شَ  ةِ اؼبذكور  ف اآليةِ  :قاؿُ فيُ  ,وِ بو للمشبَّ  اؼب
ألف  ؛ها استعارةً لتسميتِ  ال وجوَ  أفْ عليو  ـُ لزَ ويَ  ةٌ زبييليَّ  استعارةٌ  ؿ  للذ   الطائرِ  ـُ الذي ىو الزِ  ناحِ اعبَْ  رِ مرموزًا لو بذكْ  رًا ف النفسِ ضمَ مُ 

 غَتُ  رُ اؼبضمَ  والتشبيوُ  ,اؼبذكورِ  عماؿِ االست أو نفسِ  اؼبشاَبةِ  لو لَعبلقةِ  عَ ضِ ما وُ  ف غَتِ  اؼبستعَملُ  اللفظُ  بقَ كما سَ   فاً عرْ  االستعارةَ 
َْكنيَّةِ  فقاؿَ  ي  اكِ كَّ السَّ  ىا مذىبُ شهرُ أَ  ,خرى فيهماأُ  وىناؾ مذاىبُ  ,النفسِ  من أفعاؿِ  لٌ ألنو فعْ  ؛ذلك

ُشبَّوِ  إَّنا لفظُ  :ف اؼب
 اؼب

ُشبَّوِ  اؼبستعَملُ 
 ي  حقيق دٌ فرْ  ؛نِ يْ دَ رْ فػَ  ى أف للطائرِ عَ وادَّ  بالطائرِ  ؿَّ الذ   وَ بَّ شَ  :رةِ اؼبذكو  ىا ف اآليةِ ف تقريرِ  قاؿُ و فيُ أنو عينُ  ادعاءً  ؛بو ف اؼب

 ؿ  وىو الذ   ,ي  عائاالد   دِ للفرْ  وىو الطائرُ  ,ي  اغبقيق دِ على الفرْ  الداؿ   اللفظُ  ُتِعَتَ اسْ مث  ,ؿ  الذ   وىوَ  ,ي  عائاد   دٌ وفرْ  ي  اغبقيق وىو الطائرُ 
َْكنيَّ  على االستعارةِ 

َْكنيَّةِ  ف قرينةِ  وقاؿَ  ,ةِ اؼب
  كأظفارِ   يٍّ ونب ألمرٍ  أي: مستعارةً  ةً زبييليَّ  تكوفُ  إَّنا تارةً  :اؼب

َ
 ةً ربقيقيَّ  تكوفُ  وتارةً  ,ةِ ِنيَّ اؼب

كْ  ه بُتَ عندَ  ـَ بلزُ فبل تَ  لَ قْ البػَ  الربيعُ  تَ بَ كأنػْ   حقيقةً  تكوفُ  وتارةً  ,ؾماءَ  يعِ لَ كابػْ   قٍ قَّ ؿبَُ  ألمرٍ  أي: مستعارةً 
َ
  وجدُ بل تُ  ,ةِ والتخييليَّ  نيَّةِ اؼب

َْكنيَّةِ  ول أي: فيما إذا كانت قرينةُ األُ  األخرى ففي اغبالةِ  منهما بدوفِ  كل  
ف  يقاؿُ  اؼبذكورةِ  كما ف اآليةِ   ةً زبييليَّ  استعارةً  اؼب

 ناحِ اعبَْ  صورةِ  مثلَ  ناحِ من اعبَْ  ةً ونبيَّ  صورةً  ؿ  أف للذ   لَ يَّ وزبََ  الطائرِ  بصورةِ  الذؿ   ف تصويرِ  مُ الوىْ  ذَ خَ أَ  بالطائرِ  ؿَّ الذ   وَ بَّ شَ  مَّالَ  :هاإجرائِ 
 االستعارةِ  على سبيلِ  ةِ لَ اؼبتخيػَّ  ةِ الونبيَّ  للصورةِ  ةِ احملقق   احِ نَ اعبَْ  على صورةِ  الداؿ   ناحِ اعبَْ  لفظُ  عَتَ فاستُ  رِ دْ والقَ  ف الشكلِ  للطائرِ 

َْكنيَّةِ  قَ بَ فبا سَ  صَّ خَ لَ فتػَ  ؿ  و إل الذ  إضافتُ  والقرينةُ  ,ةِ التصروبيَّ  ةِ التخييليَّ 
, للخطيبِ  والثاين ,فِ للسلَ  األوَّؿُ  ؛مذاىبَ  ثبلثَ  أف ف اؼب

 ... كفايةٌ   رِ وف ىذا القدْ  ,ي  اكِ كَّ للسَّ  والثاين ,واػبطيبِ  فِ نبا للسلَ أحدُ  ؛مذىباف ةِ وف التخييليَّ  ,ي  اكِ كَّ للسَّ  والثالثُ 
(1)

 .أو َمْكنيَّةً  ةً كانت تصروبيَّ   سواءٌ  اؼبستعارِ  اللفظِ  ( باعتبارِ ستعارةُ اال مُ نقسِ تَ )و   
(2)

   )إل( قسمُت إل.  
(3)

 .ما كاف فيها( اللفظُ  يوى ,يَّةٍ )أصل  
(4)

 ( جامداً.اً اظبْ  رُ )اؼبستعا  
(5)

 معًٌت  أو اسمَ  عُتٍ  كاف اسمَ  سواءٌ  ,ومن أوصافِ  فٍ وصْ  اعتبارِ  على كثَتين من غَتِ  ( بأف كاف صادقاً مشَتقٍّ  )غَتَ   
 ,ف كلٍّ  راءةِ اعبَْ  عِ جبامِ  سِ اؼبفًتِ  باغبيوافِ  الشجاعَ  الرجلَ  وَ بَّ فشَ  شجاعاً  أي: رجبلً  اـِ أسداً ف اغبمَّ  ك رأيتُ من قولِ  األسدِ  كبوَ  فاألوَّؿُ 
ُشبَّوِ  اسمُ  عَتَ مث استُ 

 اؼبعلوـِ  اغبيوافِ  وىو حقيقةُ  ,لعُتٍ  جامدٌ  اسمٌ  ألف األسدَ  ؛ةِ األصليَّ  ةِ التصروبيَّ  االستعارةِ  على طريقِ  وِ بو للمشبَّ  اؼب
 و.

ـَ تقريُر  :ى( ف قولِو تعالدَ للهُ  والنورِ  للضبلؿِ  الظبلـِ  ةِ )كاستعار  (6) }لُِتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظ ُلَماِت ِإَل الن وِر{ وقد َتقدَّ
مث  ف كلٍّ  اإلذايةِ  َّنايةِ  عِ جبامِ  لِ بالقتْ  الشديدَ  بَ الضرْ  وَ بَّ فشَ  شديدٌ  بٌ أي: ضرْ  لٌ ك ىذا قتْ القْتِل من قولِ  كبوَ  االستعارِة فيو والثاين

ُشبَّوِ  اسمُ  عَتَ استُ 
  . وسواءٌ اغبياةِ  خروجِ  ىو سببُ  لٍ لفعْ  جامدٌ  اسمٌ  لَ ألف القتْ  ؛ةِ األصليَّ  ةِ التصروبيَّ  االستعارةِ  على طريقِ  وِ بَّ بو للمشَ  اؼب



 ٖٔٔ 

 
ٍٕ  ري املكذٕة  (1)٦ة اكف ٚي٭ة كه حو جٕيَّ كإىل دى  ًّٞ   (3)ةن أك ظؿٚ  (2)لن ٚ  ،  (4)ةأك اق٧ةن منذى

ٍ ذً ٠ى  ٚلفه  تى كً / رى  حنٮى  ل ٨ٍ٦ً  دٕةىل / ًل ٝٮ (2)، ك (1)مؽيؽةن  ٦حن لزى ٫ مي ٦ى الزى  م٫. أؿي٧ً ٗى  فى ؽن ى ٬ي ٟى ىلعى ً كخلى
ي
}أ

حً  ٪يٮا ٨٦ الىٮًؿ ىلع اهلؽايًح اتلة٦َّ َّ١ ب ً٭٥ٍ{ أل تى٧ى   ،(3)رى

                                                                                                                                   

َْكنيَّةِ  أو ف االستعارةِ  اؼبذكورةِ  كاألمثلةِ   ةِ وبيَّ التصر  كاف ف االستعارةِ 
 عِ جبامِ  عِ بُ بالسَّ  ةُ ت اؼبنيَّ هَ بػ  فشُ  بفبلفٍ  تْ بَ شَ نَ  ةِ اؼبنيَّ  أظفارُ : كبوَ  اؼب

َْكنيَّةِ  تعارةِ االس على طريقِ  و وىو األظفارُ من لوازمِ  إليو بشيءٍ  زَ مِ ورُ  ؼَ ذِ وحُ  ةِ للمنيَّ  عِ بُ السَّ  اسمُ  مث استعَتَ  ؛ف كلٍّ  االغتياؿِ 
 اؼب

 الغالبِ  دبعٌت الكثَتِ  لؤلصلِ  نسبةً  – ةً أصليَّ  تْ يَ وإمبا ظُب   ,َعُْتٍ لِ  مشَتقٍّ  غَتُ  جامدٌ  اسمٌ  عُ بُ فيو وىو السَّ  اؼبستعارَ  ألف اللفظَ  ؛ةِ األصليَّ 
أو دبعٌت ما كاف  ,سَ كْ وال عَ  ,ةٌ معها أصليَّ  ,ةٍ بعيَّ تَ  استعارةٍ  على ذلك أف كلَّ  ؿ  دُ ة ويَ التبعيَّ  أفرادِ  خببلؼِ  ىا ف الكبلـِ أفرادِ  لكثرةِ  –
على  ةٍ يَّ مبنِ  ةٍ لتبعيَّ  ا أصبلً ه لكوَّنِ عليو غَتُ  ٍِت بَ نْ أخرى أو دبعٌت ما يػَ  استعارةٍ  ـِ د  على تقَ  فٍ توق   من غَتِ  الً ىا أوَّ واعتبارِ  اياَّنِ رَ عبَِ  بلًّ قِ ْستَ مُ 

 أخرى.  استعارةٍ 
(1)

 اف فيها( اللفظُ ما ك يوى يَّةٍ بعتَ )وإل   
(2)

أو  ي  اؼبصدر  عن اغبرؼِ  داً رَّ كاف ؾبَُ   وسواءٌ  ,سَ ئْ وبِ  مَ عْ ونِ  عُ دَ ويَ  رُ ذَ كيَ   ,ال أو كاف لو مصدرٌ   ( سواءٌ بلً فعْ  رُ )اؼبستعا  
ـُ العِ  وقاؿَ  ,بو حِ اؼبصرَّ  ظِ فْ للَّ  ألف االستعارةَ  ؛كذلك  لَ قتُ أف تَ  ٍتِجبُ عْ يػُ  بو كبَو: ناً مقًتِ   ي  اؼبصدر  باغبرؼِ  فُ ًتَِ قْ مُ الْ  ةِ ف الفارسيَّ  :صا

 . رٍ دَ دبصْ  راً للتأويلِ ظَ نَ  ةٌ و أصليَّ استعارتُ 
(3)

 متعد دةٌ  ا أو كاف لو معافٍ ه ؾَبازًا تبعيًّ وف غَتِ  فيو حقيقةً  فيكوفُ  مْ لَ فقط كَ   واحدٌ كاف لو معًٌت   ( سواءٌ فاً رْ ح )أو  
 اعبر   حروؼِ  من غَتِ  إف كاف اغبرؼُ  اعيًّ بَ تػَ  ىا ؾَبازاً وف غَتِ  لو على التحقيقِ  عَ ضِ ما وُ في ي  اللفظ ؾِ اؼبشًتَ  من قبيلِ  منو فيكوفُ  رةٌ متبادَ 
 .ؼِ اغبرْ  غَتِ ف  زِ منو على التجو   ردَ ما وَ  لُ مَ ووبُْ  ,ها عن بعضٍ بعضِ  نيابةِ  عِ وف على منْ ، وإال بأف كاف منها فالبصري  والنصبِ  واعبزـِ 

(4)
ُشبَّهةُ  والصفةُ  واؼبفعوؿِ  اظبا الفاعلِ  يوى ,رِ من اؼبصدَ  اتِ اؼبشتَػقَّ  ظباءِ ا( من األمشتَػقًّ  اً ظبْ )أو ا  

 التفضيلِ  واسمُ  اؼب
َْكنيَّةُ  ير وال ذبَ  ,هاف صبيعِ  ةُ التصروبيَّ  يرِ ذبَ  مواضعَ  فهذه ثبلثةُ  ,اؼبنسوبُ  واالسمُ  والتصغَتِ  واآللةِ  واؼبكافِ  الزمافِ  وأظباءُ 

إال ف  اؼب
على  فٌ ما ، وىذا اؼبعٌت متوق   إل فاعلٍ  فيو النسبةُ  ظٌ بلحَ مُ فؤلف معناه  ف الفعلِ  ةً بعيَّ تَ  االستعارةِ  فِ وْ كَ   ، أما وجوُ فقط اؼبشَتق   االسمِ 

جاز  ي  ن اغبقيقيْ رَ معٌت اؼبصدَ  بُتَ  الً أوَّ  التشبيوُ  يَ رِ جْ إال إذا أُ  لبلستعارةِ  حُ صلُ فبل يَ  ةِ للموصوفيَّ  حُ ه ال يصلُ غَتِ 
َ
 لفظُ  ستعارُ ، مث يُ ي  واؼب

ُشبَّوِ 
 ,الفعلُت ٍَت مْ منو إل ما ف ضِ  يرِ سْ ن يَ يْ رَ دَ اؼبصْ  تشبيوِ  إجراءِ  أو بعدَ  السلفِ  كما ىو مذىبُ   منو الفعلُ  ق  شتَ مث يُ  ,وِ بو للمشبَّ  اؼب

جاز  ي  من معناه اغبقيق الفعلُ  ستعارُ مث يُ 
َ
ـِ العِ  وىذا ىو مذىبُ  ي  إل معناه اؼب  .صا

(1)
:  السلفِ  فيو على مذىبِ  االستعارةِ  ف إجراءِ  قاؿُ ( ويُ شديدةً  مةً و مبلزَ مَ و. أي: الزَ ريبِ في غَ تِ كَ   فبلفٌ  بَ ركِ :  وَ )كب  

ُشبَّوِ  لفظُ  عَتِ واستُ  ,كلٍّ ف   بةِ لَ والغَ  والقهرِ  طةِ لْ الس   عِ جبامِ  بالركوبِ  الشديدَ  زوـَ الل   وَ بَّ شَ 
مث  ,وىو اللزوـُ  ,وِ للمشبَّ  ,وىو الركوبُ  ,بو اؼب

ـِ العِ  على مذىبِ  ، ويقاؿُ ةِ التبعيَّ  ةِ التصروبيَّ  االستعارةِ  على طريقِ  ,ـَ زِ دبعٌت لَ  بَ كِ َر  ,دبعٌت اللزوـِ  من الركوبِ  قَّ تُ اشْ   اللزوـَ  وَ : شبَّ  صا
إل معٌت الفعلُت الذي  قُ طلَ اؼب ثُ دَ الذي ىو اغبَْ  نِ يْ رَ من معٌت اؼبصدَ  ى التشبيوُ رَ فسَ  ,ف كلٍّ  ةِ بَ لَ والغَ  رِ والقهْ  السلطةِ  جبامعِ  بالركوبِ 
 . ةِ التبعيَّ  ةِ التصروبيَّ  االستعارةِ  على طريقِ  ـَ زِ ؼبعٌت لَ  بَ كِ َر  عَتَ مث استُ  ,اؼباضي نِ مَ بالزَّ  دُ يَّ اؼبقَ  َدثُ ىو اغبَ 



 ٖٕٔ 

 /   (2)ٝٮًل  حنٮى  (1)ك
ُى    (5)اكيحً ثةلن   ظةل في ٤ٚكة    (4)ةن عًى ٦ٛي   (3)ؾى ؿ  ثً  ؿً بن١ٍ  خي ٍٞ ك٣نئ ٩

ى
ُى أ   (7)ؿ  دى أ مأ (6)ٜي ٩

                                                                                                                                   
(2)

 أعٍت قتضيها التشبيوُ يَ  اليت ةِ للموصوفيَّ  حُ صلُ و فبل يَ بنفسِ  لٍّ مستقِ  فؤلف معناه غَتُ  ف اغبرؼِ  ةً ا تبعيَّ كوَّنِ   وُ )و( أما وج  
معناه  قِ ف متعل   الً أوَّ  ى التشبيوَ رَ جْ فيو إال إذا أَ  ى االستعارةُ تأتَّ بو فبل تَ  عليو وؿبكوماً  بو أو ؿبكوماً  هاً ومشبَّ  هاً و مشبَّ ى كونُ تأتَّ ال يَ 
جاز  ي  اغبقيق من معناه اػباص   عارُ ستفيُ  معناه اػباص   و إلقِ من متعل   التشبيوُ  يرِ سْ مث يَ  ,يفِ لِ  ةِ كالظرفيَّ   ي  ل  الكُ 

َ
 كبَو. ي  إل معناه اؼب

(3)
 االستعارةِ  ف إجراءِ  قاؿُ ( يُ ةِ التامَّ  على اؽبدايةِ  وا من اغبصوؿِ نُ كَّ . أي: سبََ  مْ ب ِ رَ  نْ ى مِ دً ى ىُ لَ عَ  كَ ئِ ولَ و تعال : أُ لِ )قو   

من  ى التشبيوُ رَ , فسَ ف كلٍّ  نِ التمك   عِ ى عليو جبامِ ْستَػْعلً ومُ  يلِ عْ ْستػَ مُ  بُتَ  رتباطٍ ا قِ ى دبطلَ وىدً  يٍّ ْهدمَ  بُتَ  ارتباطٍ  قَ طلَ مُ  وَ بَّ فيو : شَ 
ُشبَّوِ  اتِ زئيَّ من جُ  يٍّ ئِ زْ على من جُ  تْ َتَ عِ مث استُ  ,اتِ  إل اعبزئيَّ ُْت يػَّ الكل  

ُشبَّوِ  اتِ يَّ من جزئِ  يٍّ ئِ زْ بو عبُِ  اؼب
 ةِ التصروبيَّ  االستعارةِ  على طريقِ  اؼب

 .ةِ التبعيَّ 
(1)

 و فبل يكوفُ أو نائبِ  إل الفاعلِ  فيو النسبةُ  ظٌ مبلحَ  ثُ فؤلف معناه وىو اغبدَ  اؼبشَتق   ف االسمِ  ةً ا تبعيَّ كوَّنِ   وُ جْ )و( أما و   
وذلك  لِ ف الفعْ  ـَ قدَّ تَ  ما نظَتَ  ,نِ يْ رَ معٌت اؼبصدَ  بُتَ  الً أوَّ  التشبيوُ  يَ رِ جْ إال إذا أُ  لبلستعارةِ  حُ صلُ فبل يَ  ةٍ ذلك صاغبًا ؼبوصوفيَّ  باعتبارِ 

 .ةِ ف التصروبيَّ 
(2)

 :  الشاعرِ و( أي: قولِ  وَ )كب  
(3)

 بقولِو. قٌ متعل   ,كك وعطفِ إحسانِ  رِ ( أي: بشكْ ؾَ ر  بِ  رِ بشكْ  تُ قْ نطَ  ِئنْ ) ول  
(4)

 الشرطِ  ، وجوابُ ؾَ ر  بِ  رِ بشكْ  حاً ُمْفصِ  كوين  حاؿَ  اؼبقاؿِ  بلسافِ  تُ ، أي: ولئن نطقْ ةِ على اغباليَّ  ( منصوبٌ اً حصِ فْ مُ )  
 و.و، وىو قولُ مُ الزِ  وقامَ مُ  قيمَ أُ  حال أقوى من لسافِ  مقال لسافُ  أي: فبل يكوفُ  ؿبذوؼٌ 

(5)
 بقولِو :  قٌ تعل  ( مُ بالشكايةِ  حال فُ )فلسا  

(6)
 . ؾَ ر  من بِ  أكثرُ  ؾَ رَّ ضُ ألف  ؛منكَ  كايةِ بالش   قُ أنطَ  حال ( أي: فلسافُ قُ طَ نْ أَ )  

(7)
 ف كلٍّ  نِ و للذىْ اؼبعٌت وإيصالِ  إيضاحِ  جبامعِ  بالنطقِ  الواضحةُ  اللةُ ت الدَّ هَ بػ  شُ  :فيو االستعارةِ  ف تقريرِ  قاؿُ ( يُ ؿ  دَ أ ي)أ  

(( عأدَ ))دبعٌت  ((قُ طَ نْ أَ )) التفضيلِ  اسمُ  الواضحةِ  اللةِ دبعٌت الدَّ  من النطقِ  قَّ تُ واشْ  ,الواضحةِ  اللةِ للدَّ  قُ النطْ  ُتِعَتَ واسْ   لى سبيلِ ؿ 
َْكنيَّةِ  . وأما مثاؿُ ةِ عيَّ التبَ  ةِ التصروبيَّ  االستعارةِ 

 ف إجراءِ  قاؿُ . ويُ يالباغِ  دـَ  الضاربِ  إراقةُ  ٍتبُ جِ عْ يػُ ك : . فقولُ ف اؼبشَتق   ةِ عيَّ التبَ  اؼب
دبعٌت  من القتلِ  قَّ واشتُ  ,الشديدِ  بِ للضرْ  قتلُ ال َتَ عِ تُ واسْ  ,ف كلٍّ  اإليذاءِ  ةِ شدَّ  جبامعِ  بالقتلِ  الشديدَ  بَ الضرْ  وَ بَّ شَ  :فيو االستعارةِ 

َْكنيَّةِ  االستعارةِ  على سبيلِ  وىو اإلراقةُ  ,ومن لوازمِ  ءٍ يلو بش زَ مِ ورُ  ؼَ ذِ مث حُ  ,شديداً  باً ضرْ  بَ ارَ دبعٌت ضَ  لَ قاتَ  الشديدِ  بِ الضرْ 
 اؼب

 لٍ فعْ  اسمَ  أف يكوفَ  بُتَ  ؽَ ال فرْ  ,ةِ إال ف التصروبيَّ  وال يكوفُ  لِ الفعْ  نبا اسمُ موضعاف : أحدُ  ةِ التبعيَّ  من مواضعِ  يَ قِ ىذا وبَ  ةِ عيَّ التبَ 
 جبامعِ  دبعٌت النزوؿِ  دِ عْ معٌت البػُ  وَ بَّ : شَ االستعارةِ  ف إجراءِ  فتقوؿُ  ,دْ عُ ابػْ بو  تريدُ  ؿْ زِ دبعٌت انْ  اؿِ زَ نػَ  كبَو: فاألوَّؿُ  مشَتقٍّ  أو غَتِ  مشَتقٍّ 

 عن الكبلـِ  تْ كُ دبعٌت اسْ  وْ صَ  كبَو: :. والثايندْ عُ ابػْ دبعٌت  زَاؿِ نػَ منو  قَّ واشتُ  ,عدِ ؼبعٌت البُ  النزوؿِ  لفظُ  عَتَ واستُ  ,ف كلٍّ  قةِ اؼبفارَ  قِ مطلَ 
 عَتَ واستُ  ,ف كلٍّ  ؾِ رْ التػَّ  قِ مطلَ   جبامعِ  عن الكبلـِ  دبعٌت السكوتِ  لِ الفعْ  ؾَ ترْ  وَ بَّ شَ  االستعارةِ  ف إجراءِ  كذا فتقوؿُ   لَ فعْ  ؾْ رُ بو اتػْ  تريدُ 
 أعٍت مُ اؼببهَ  االسمُ  الثاين عُ . واؼبوضِ وْ بصَ  تْ اسكُ  ؿَ بدَ  رَ بػَّ وعَ  ،ؾ الفعلَ رُ دبعٌت اتػْ  ُكتْ اسْ منو  قَّ واشتُ  لِ الفعْ  ,ؾِ رْ ؼبعٌت تػَ  السكوتِ  لفظُ 

َْكنيَّةِ  ةِ ف التصروبيَّ  ويكوفُ  ,اؼبوصوؿِ  واسمُ  اإلشارةِ  واسمُ  الضمَتُ 
ها ئِ ف إجرا ، فتقوؿُ  معقوؿٍ  ىذا ألمرٍ  ول : استعارةُ األُ  ، فمثاؿُ واؼب

 ىذا اؼبوضوعِ  لفظُ  َتَ عِ فاستُ و اتِ إل جزئيَّ  ى التشبيوُ رَ فسَ  ف كلٍّ  والتعيُتِ  التمييزِ  بوؿِ قَ  عِ جبامِ  احملسوسِ  قِ دبطلَ  اؼبعقوؿِ  قَ مطلَ  وَ بَّ : شَ 



 ٖٖٔ 

ي٨ى / (5) ٮى ، حن(4)ث٫ ٫ً املنجَّ  (3)٥ي لاً مي ٚي٭ة  ؿى ٠ً ذي ٦ة  كه حو عى مَّ ؿى مى   (2)إىل (1)االقذٕةرةي  ٪ٞك٥ي كدى  ً ٟى اذلَّ ً كخلى
ي
}أ

ى امٍ  ٌَّ كي رتى ٍ ثً  حى ٣ى لى ا ال  (7)الؿبًٍط كاتلضةرةً  ٠ٍؿي كذً  (6){ ٚةالمرتاءي مكذٕةره للقتجؽاؿً ٥ٍ ٭ي تي ةرى ًتى  ٍخ ًِبى ة رى ٧ى ل ذى ؽى ٭ي ةل
 .(8)دؿميطه 

ة اللي ًلىةسى اجٍليٮًع كىاٍلىٮًٍؼ{ /   (3)ٮى ، حن  (2)٫ً املنجَّ   (1)٥ي ملاً ٚي٭ة  ؿى ٠ً ذي  ا٣يت كه كإىل مؿَّدةو  ٭ى ذىارى
ى
}ٚىأ

ة  يى ال٤ جةسي ل٧ًى ًٕ  . (5)، كاإلذاٝحي تؿيؽه ذللٟ (4)كالىٮًٍؼ  ٮًع اجلاإلنكةفى ٔ٪ؽى  ٗىىًش اقذي

                                                                                                                                   

ُشبَّوِ  يئَ زْ عبُِ 
ُشبَّوِ  يئَ زْ بو عبُِ  اؼب

منك أف  مطلوبٌ  عنك : أنتَ  ك اؼبشغوؿِ يسِ لِ ك عبَِ قولُ  الثانيةِ  مثاؿُ . و ةِ التصروبيَّ  االستعارةِ  على سبيلِ  اؼب
 الداؿ   اللفظُ  عَتَ واستُ  ,اتِ للجزئيَّ  ى التشبيوُ رَ فسَ  ,غائبٍ  قِ دبطلَ  بٍ ـباطَ  قَ مطلَ  وَ بَّ فيو : شَ  االستعارةِ  ف إجراءِ  فتقوؿُ  إلينا اآلفَ  تسَتَ 

منو  السَتِ  وىو طلبُ  ,ومِ الزِ  رِ بذكْ  إل احملذوؼِ  زَ مِ ورُ  بُ اؼبخاطَ  رَ كِ وذُ  ؼَ ذِ مث حُ  ,بِ للمخاطَ  الغائبِ  وىو ضمَتُ  ,على الثاين
ا عبرياَّنِ  تابعٌ  األفعاؿِ  وأظباءِ  اتِ اؼبشتَػقَّ  واألظباءِ  ا ف األفعاؿِ ألف جرياَّنَ  ؛ةً عي  بَ تػَ  تْ يَ ظُب   أف ىذه االستعارةَ  ـَ قدَّ فبا تَ  لَ صَّ حَ إليك. فتَ 

معانيها أي:  اتِ يَّ ا ف كل  عبرياَّنِ  تابعٌ  ةِ اؼببهمَ  واألظباءِ  ا ف اغبروؼِ وألف جرياَّنَ  ,أخرى ف اؼبصادرِ  الستعارةٍ أي:  ,ف اعبوامدِ  الً أوَّ 
 معانيها.  قِ أخرى ف متعل   الستعارةٍ 

(1)
 .َمْكنيَّةً أو  ةً كانت تصروبيَّ   ه سواءٌ رِ ذكْ  ـِ فُت وعدَ الطرَ  أحدِ  مِ بلئِ مُ  رِ ذكْ  ( باعتبارِ االستعارةُ  نقسمُ تَ )و   

(2)
 .أقساـٍ  ثةِ )إل( ثبل  

(3)
 منو. اؼبستعارِ ( مُ مبلئِ فيها  رَ كِ ذُ  اليت يوى حَّةٍ )مرش  

ُشبَّ  (4)
إف كاف من  مَ هما أف اؼببلئِ بينَ  ؽُ والفرْ  ,أو تفريعاً  صفةً  كاف ىذا اؼببلئمُ   سواءٌ  كما سيأيت  على القرينةِ  زيادةً بو(  وُ )اؼب

ا عليو فهو مبنيًّ  الذي فيو االستعارةُ  ذلك الكبلـِ  بو بعدَ  ءَ يجِ  بلًّ قِ ْستَ مُ  وإف كاف كبلماً  فهو صفةٌ  ستعارةُ الذي فيو اال الكبلـِ  ةِ بقيَّ 
 .التفريعُ  والثاين يمِ رْ يػَ  دٍ بَ أسداً ذا لُ  رأيتُ  :كقولِ  كبوَ  الصفةُ  فاألوَّؿُ  ,ال أو كاف حبرؼٍ   سواءٌ  تفريعٌ 

(5)
 و تعال لِ ( قو وَ )كب  

(6)
 اغبق   استبداؿَ  وَ بَّ ( أي: شَ لبلستبداؿِ  مستعارٌ  : فاالشًتاءُ  مْ هُ تػُ ارَ ذِبَ  تْ حِبَ ا رَ مَ ى فَ دَ اؽبُْ بِ  ةَ لَ بَل ا الضَّ وُ رَ تػَ اشْ  ينَ ذِ الَّ  كَ ئِ ولَ أُ )  

ه فيو عندَ  غوبٍ مر  ؿٍ لبدَ  لِ والتوص   التارؾِ  عنو عندَ  مرغوبٍ  ؾِ ترْ  جبامعِ  رَ بآخَ  ماؿٍ  الذي ىو استبداؿُ  ه عليو باالشًتاءِ واختيارَ  بالباطلِ 
ُشبَّوِ  اسمُ  عَتَ واستُ 

 دى. باؽبُ  للضبللةِ  ي  اغبقيق االشًتاءِ  ثبوتِ  استحالةُ  والقرينةُ  ,وِ بو للمشبَّ  اؼب
(7)

 منو أعٍت اؼبستعارَ  بلئمُ وىو فبا يُ  ,التفريعِ  على وجوِ  ف التجارةِ  حِ نفي الربْ  رُ ( أي: ذكْ والتجارةِ  حِ الربْ  رُ كْ ) وذ   
 . االشًتاءَ 

(8)
َْكنيَّةِ  اؼبذكورةِ  كما ف اآليةِ   ةِ التصروبيَّ  كاف ف االستعارةِ   وسواءٌ  ٌح()ترشي  

 اغباؿِ  لسافُ  قَ طَ ك : نَ قولِ  ، كبوَ أو ف اؼب
ُشبَّوِ  لفظُ  واستعَتَ  دبعٌت اإلنسافِ  ت اغباؿُ هَ بػ  : شُ  بكذا. تقوؿُ 

 وإثباتُ  وىو لسافٌ  ,ومن لوازمِ  إليو بشيءٍ  زَ مِ ورُ  ؼَ ذِ وحُ  وِ بو للمشبَّ  اؼب
ُشبَّوَ  مٌ ألنو مبلئِ  ؛ترشيحٌ  والنطقُ  وىو القرينةُ  زبييلٌ  للحاؿِ  اللسافِ 

ها لًتشيحِ  ةُ يَ التقوِ وىو  من الًتشيحِ  ةً حَ مرشَّ  تْ يَ وإمبا ظُب   ,بو فقط اؼب
 األمرِ  ف نفسِ  حىت كأف اؼبوجودَ  لتشبيوِ ا يناسِ على تَ  ةٌ مبنيَّ  ، ألف االستعارةَ األكملِ  ها على الوجوِ اىا لوقوعِ نَ بػْ مَ  يو  قَ بتػَ  يهاو  قَ تػَ أي: 

ُشبَّوُ 
ُشبَّوِ  بو دوفَ  ىو اؼب

ُشبَّوَ  ما يبلئمُ  رَ كِ فإذا ذُ  ,اؼب
 . يناسِ ذلك التَّ  ةِ قوَّ  لزيادةِ  باً وجِ بو كاف ذلك مُ  اؼب

(1)
 لو. ( اؼبستعارِ فيها مبلئمُ  رَ كِ ذُ  اليت يوى دةٍ رَّ )وإل ؾب  



 ٖٔٗ 

ٍ٭ؽى الًل{ /  (2)ٮى ، حن (1)٥ه ٦ٕ٭ة ملا ؿٍ ٠ى ؾٍ ل٥ يي  ا٣يت ، كه ٞحو كإىل ٤ُ٦ى  ٮفى خى ٌي ٞي ٍ٪  . (3)}حى
ي كال يي  ـً  إال ثٕؽى  كاتلضؿيؽي  ا٣رتميطي  ٕذْبى  . (4)ثة٣ٞؿي٪حً  االقذٕةرةً  د٧ة

                                                                                                                                   
(2)

ُشبَّ   
 ي,مِ رْ يػَ  أسداً  ، كبَو: رأيتُ تفريعاً  كاف ىذا اؼببلئمُ   سواءٌ  ,ى استعارةً مَّ سَ ا ال تُ إذ بدوَّنِ  نةِ على القري ةً ( زيادوِ )اؼب

 .ةً معنويَّ  ةً فَ و أو صِ أقرانَ  كاً لِ هْ مُ  رامياً  أسداً  . كبَو: رأيتُ ةً يَّ وِ كبَْ  فةً و أو كاف صِ ؿبِْ رُ  ل  إل ظِ  تُ أْ جَ فلَ 
(3)

 و تعال : ( قولِ وَ )كب  
(4)

وىو  رِ ( أي: من الضرَ واػبوؼِ  اعبوعِ  عندَ  اإلنسافَ  يَ شِ ا غَ مَ لِ  باسُ الل   َتَ عِ . استُ (ؼِ وْ اػبَْ وَ  وعِ اعبُْ  اسَ بَ لِ  ا اهللُ هَ اقػَ ذَ أَ فَ )  
 رِ الضرَ  رِ من أثَ  ؼِ وْ واػبَ  اعبوعِ  عندَ  اإلنسافَ  يَ شِ غَ  ما وَ بَّ فيو : شَ  االستعارةِ  ف تقريرِ  بأف يقاؿَ  بعد التشبيوِ  اللوفِ  واصفرارُ  النحافةُ 

ُشبَّوِ  اسمُ  عَتَ واستُ  ,ن بو ذلكعلى مَ  لٌ مشتمِ  رِ الضرَ  وأثرُ  ,على البلبسِ  لٌ مِ مشتَ  اسِ بفالل   ف كلٍّ  االشتماؿِ  عِ جبامِ  باسِ بالل  
بو  اؼب

 .ةِ التصروبيَّ  االستعارةِ  على طريقِ  وِ للشبَ 
(5)

الذي ىو  الشَبوَ  مُ بلئِ تُ  يوى ,با اإلصابةُ  ألف اؼبرادَ  ؛التصروبيَّةِ  من االستعارةِ  لذلك( أي: اؼبذكورُ  ذبريدٌ  ةُ )واإلذاق  
 البؤسَ  فبلفٌ  ذاؽَ  :، يقولوف س  يبََ بليا وما ها ف البَ لشيوعِ  اغبقيقةِ  ىرَ ؾبَْ ىم عندَ  تْ جرَ  : اإلذاقةُ  ي  ـَبَْشر الزَّ  . قاؿَ  واالصفرارُ  النحافةُ 

َْكنيَّةِ  أو ف االستعارةِ  اؼبذكورةِ  ، كما ف اآليةِ التصروبيَّةِ  كاف ف االستعارةِ   وسواءٌ  ,و العذابَ ذاقَ وأَ 
 الواضحةُ  ت اغباؿُ قَ ، كبَو: نطَ  اؼب

ُشبَّوِ  لفظُ  ُتِعَتَ واسْ  ,ف كلٍّ  اللةِ الدَّ  جبامعِ  متكل مٍ  بإنسافٍ  ت اغباؿُ هَ بػ  شُ  قاؿَ ف أف يُ  االستعارةِ  بكذا. وتقريرُ 
 ؼَ ذِ وحُ  وِ بو للمشبَّ  اؼب

َْكنيَّةِ  االستعارةِ  على سبيلِ  و وىو اللسافُ لوازمِ  من إليو بشيءٍ  زَ مِ ورُ 
ُشبَّوَ  مُ بلئِ يُ  ألف الوضوحَ  ؛ ةِ التجريديَّ  ةِ األصليَّ  اؼب

الذي ىو  اؼب
ُشبَّوَ  ؛أو ترشيحٍ  يها من إطبلؽٍ قو  ىا عما يُ دِ ر  جَ لتَ  ؾبرَّدةً  تْ يَ فقط ، وإمبا ظُب   إنسافٌ 

و بعيداً مِ مبلئِ  رِ بذكْ  لو فيها صارَ  اؼبستعارَ  ألف اؼب
ادِ عْ من دَ   . غةُ اؼببالَ  َشأُ نْ ، ومنها تػَ ف االستعارةِ  اليت وى االرب 

(1)
هما مُ فيها ما يبلئِ  رَ كِ أو ذُ  بلً أصْ  دببلئمٍ  فْ ًتَِ قْ الطرفُت بأف َل تػَ  ( ألحدِ مٌ بلئِ معها مُ  رْ ذكَ َل يُ  اليت يوى )وإل ُمطَلقةٍ   

 . من التصروبيَّةِ  ، فاألوَّؿُ معاً 
(2)

 و تعال.( قولِ وَ كب)  
(3)

 ,ف كلٍّ  عِ النفْ  ـِ عدَ  جبامعِ  لِ بْ اغبَْ  طاقاتِ  ك  فَ بِ  العهدِ  إبطاؿَ  وَ بَّ شَ  قاؿَ فيو أف يُ  االستعارةِ  وتقريرُ  {اهللِ  دَ هْ عَ  وفَ ضُ قُ نػْ }يػَ   
ُشبَّوِ  الداؿ   اللفظُ  عَتَ واستُ 

 ةِ التبعيَّ  التصروبيَّةِ  االستعارةِ  لوف على طريقِ طِ بْ نقضوف دبعٌت يػُ منو يَ  قَّ تُ واشْ  وِ للمشبَّ  ضُ وىو النقْ  ,بو على اؼب
طَلقةِ 

ُ
َْكنيَّةِ بلً أصْ  دببلئمٍ  ًَتفْ قْ تػَ ألَّنا َل  اؼب

 ءٍ يبش قًتفْ ألَّنا َل تَ  ؛فيو ُمطَلقةٌ  بكذا واالستعارةُ  ت اغباؿُ قَ طَ نَ  :كقولِ  ، كبوَ ، ومن اؼب
 الرجلَ  وَ بَّ شَ  :فيو أف يقاؿَ  االستعارةِ  وتقريرُ  ,يعطِ يُ  عميقاً  رًا ف البيتِ حب ك : رأيتُ قولِ  كبوَ  من التصروبيَّةِ  والثاين ,الطرفُت بلئمُ يُ 

ُشبَّوِ  الداؿ   اللفظُ  عَتَ واستُ  ف كلٍّ  ساعِ االت   جبامعِ  بالبحرِ  الكريَ 
 التصروبيَّةِ  االستعارةِ  على طريقِ  وِ للمشبَّ  بو وىو البحرُ  على اؼب

طَلقةِ 
ُ
ُشبَّوِ  مبلئمُ  .عميقاً  :كها، وقولَ تُ قرينَ  ,ف البيتِ  :كألف قولَ  ؛اؼب

ُشبَّوِ  مبلئمُ  يعطِ ك يُ بو وقولَ  اؼب
ىذاف اؼببلئماف  ضَ عارَ تَ  مَّاولَ  ,اؼب

َْكنيَّةِ  ,بشيءٍ  ًَتفْ قْ تػَ َل  ا، فكأف االستعارةَ طَ سقَ 
ألف  ؛فيو ُمطَلقةٌ  بكذا، واالستعارةُ  الواضحةِ  .اغباؿِ  لسافُ  قَ نطَ  :كقولِ  كبوَ  ومن اؼب

ُشبَّوِ  مبلئمُ  قُ ها والنطْ قرينتُ  للحاؿِ  لسافِ ال إثباتَ 
ُشبَّوِ  مبلئمُ  والوضوحُ  ,بو اؼب

 ُمطَلقةً  ىذه االستعارةُ  تْ يَ ا. وظُب  طَ قَ ا سَ ضَ عارَ وؼبا تَ  اؼب
 . بو التجريدُ  وعما يكوفُ  بو الًتشيحُ  ها عما يكوفُ إلطبلقِ 

(4)
ا من ءً جز  يإذ ليست ى ؛من القرينةِ  هاِشفُ كْ يَ ( أي: دبا بالقرينةِ  ارةِ االستع سباـِ  إال بعدَ  والتجريدُ  الًتشيحُ  رُ بػَ عتَ يُ )وال   

َْكنيَّةِ  ذبريدًا وال قرينةُ  ةِ حَ اؼبصرَّ  قرينةُ  د  عَ فبل تػُ  ةً أو حاليَّ  ةً لفظيَّ  كانت القرينةُ   سواءٌ  ,كما ىو ظاىرٌ   االستعارةِ 
 بل الزائدُ  ,ترشيحاً  اؼب



 ٖٔ٘ 

 
 
 

٢ي  املضةزي   (1)املؿقى
ةزه   /  (2) ال٧ينةثى٭حً  ٗيي  ٫ٔلٝذي  ٬ٮ مى

ٍخ ٝٮلًٟ / ٔ ، ؾ(3)اكلكبجيَّحً  ٧ى  . (4)٭ة احلؽي قبجي  ٫ ا٣يت٧ٕذي . أم/ ٩ً  مٔ٪ؽ ٚلفو  يؽي  ْي
ؿى ٝٮلًٟ / أ٦ ، ؾ(5) بًَّجيَّحً كى كال٧ي   . (6)ٔ٪٫ اجلجةتي  تي تكجَّ ٦ُؿان يى  م/٩جةدةن. أ ت الك٧ةءي ُى
 . (8)اجلٮاقحًف . أم/ ا٣ٕؽك   ىلع أظٮاؿً  ٓى ٤ً َُّ تلى  ا٣ٕيٮفى  خي ٝٮلًٟ / أرق٤ ، ؾ(7) حً ايَّ ـٍ كاجٍلي 

 
 

                                                                                                                                   

ُ عَ منها يػُ  لو كل   للمستعارِ  ماتٌ بلئِ م ، نعم إذا كاف ف الكبلـِ رَ كِ على ما ذُ  جاز  ُت 
َ
 منها قرينةً  واحدٍ  كل    أف يكوفَ  وزُ هبَ  يَّ اؼبعٌت اؼب

 منو. وأبلغُ  للمستعارِ  مبلئماتٌ  ، وكذا إذا كاف ف الكبلـِ لبلستعارةِ  ةٌ ِتمَّ تَ  ةُ والبقيَّ  ,ومِ قد  لتَ  َل وْ أَ  قرينةً  األوَّؿِ  وذبريدًا إال أف اعتبارَ 
 ال شيءَ  ,منو اؼبستعارِ  لو ىو نفسُ  أف اؼبستعارَ  وادعاءِ  التشبيوِ  يبِتَػَناسَ  غةِ اؼببالَ  و على ربقيقِ الشتمالِ  الًتشيحُ  الثبلثةِ  اـِ ىذه األقس

ادِ وَ دعْ  فُ عُ ضْ ألف بو تَ  ؛ها التجريدُ وأضعفُ  ,مث اإلطبلؽُ  ,موجودةٍ  غَتُ  االستعارةَ  وكأفَّ  ,بو شبيوٌ   الطرفُت.  بُتَ  ى االرب 
(1)

جا  
َ
 لُ اؼبرسَ  زُ اؼب

فَردُ  
ُ
(2) منو فسيأيت وأما اؼبركَّبُ  ,منو أي: اؼب

جاز  ( بُتَ اؼبشاَبةِ  و غَتُ بلقتُ عَ  زٌ )ىو ؾَبا  
َ
 مع قرينةٍ  ي  واؼبعٌت اغبقيق ي  اؼبعٌت اؼب

 منها ىنا شبانيةً  رَ كَ وعشرين، وذَ   واحدٍ هم إلها بعضُ لَ صَ وْ فيها، أَ  وزُ ذبَ  اليت الكلمةِ  فِ ها من وصْ اظبُ  ستفادُ يُ  و كثَتةٌ بلقاتُ ، وعَ عةٍ مانِ 
  : فقاؿَ 

(3)
 ه.راً ف غَتِ ومؤث   عنو سبباً  اؼبنقوؿِ  الشيءِ  كوفُ ي  ( وىةِ )كالسببيَّ   

(4)
من  لٌ مرسَ  فيو ؾَبازٌ  على النعمةِ  اليدِ  ( أي: فإطبلؽُ ها اليدُ بُ سبَ  و اليتعمتُ أي: نِ  يندعِ  فبلفٍ  يدُ  ُظَمتْ ع :)ف قوِلك  

 يوى ,ةٌ لفظيَّ  والقرينةُ  ,با اؼبقصودِ  ا إل الشخصِ ووصوؽبِ  النعمةِ  ف صدورِ  سببٌ  ألف اليدَ  ؛وبِ مسبَّ  على السببِ  مِ اس إطبلؽِ 
 . تْ مَ عظُ 

(5)
 . رَ آخَ  وأثراً لشيءٍ  باً مسبَّ عنو  اؼبنقوؿُ  الشيءُ  أف يكوفَ  ي( وىةِ )واؼبسببيَّ   

(6)
 لٌ مرسَ  فيو ؾَبازٌ  على اؼبطرِ  النباتِ  ( أي: فإطبلؽُ عنو النباتُ  بُ تسبَّ يَ  نباتاً. أي: مطراً  السماءُ  تمطرَ أَ  :)ف قوِلك  
وإف َل يكن  ,مطَلقاً  اؼباءُ  ف اغبقيقةِ  وإال فالسببُ  ,ف اعبملةِ  عن اؼبطرِ  بٌ مسبَّ  ألف النباتَ  ؛وعلى سببِ  بِ اؼبسبَّ  اسمِ  من إطبلؽِ 

 . تْ رَ طَ مْ أَ  يوى ةٌ لفظيَّ  والقرينةُ  ,مطراً 
(7)

 . رَ آخَ  شيءٍ  نَ مْ ضِ  اؼبذكورِ  الشيءِ  كوفُ   يوى يَُّة(زئ)واعب  
 وإرادةِ  ,اعبزءِ  من إطبلؽِ  مرَسلٌ  ؾَبازٌ  ( فالعيوفُ اعبواسيسِ ، أي:  العدو   على أحواؿِ  عَ لِ طَّ لتَ  العيوفَ  ْلتُ أرس :)ف قوِلك (8)

 .ا عن أبداَّنِ  فقط ؾبرَّدةً  العيوفِ  ساؿِ إر  استحالةُ  يوى ,ةٌ حاليَّ  ها، والقرينةُ من جاسوسِ  جزءٌ  عُتٍ  ألف كلَّ  ؛الكل  



 ٖٔٙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥ٍ ًؾ ٝٮًل دٕةىل /  ، ؾ (1)حً يَّ كاللك   ٭ي ٕى ةثً وى
ى
٤يٮفى أ ٕى ٍ   (2)أ٩ةًم٤ى٭٥. م/آذىا٩ًً٭٥ٍ{ أ }يى

ٍمٮى ٝٮًل دٕةىل  ؾ (3)٦ة اكف كأذجةري 
ى
آديٮا احٍلىذىةَمى أ ً٘نيا}كى ٥ٍ { أل الة٣ ى٭ي  . (4)ل

رىايًن  }إًين  ٝٮًل دٕةىل /  ، ؾ (5)٦ة يسٮفي  كأذجةري 
ى
ٍؿان{ أ أ ًٍَٔصي مخى ى

٪ىجةن  مأ ًٔ(6) . 
 . (8)٫أ٤٬ي  م/ذلٟ. أ املض٤في  رى ؿَّ ٝٮلًٟ / ٝ ، ؾ (7)حً يَّ ٤  عى كال٧ى 

                                        
(1)

 ه. وغَتِ  للمقصودِ  ناً متضم   اؼبذكورِ  الشيءِ  كوفُ   ي( وىل يَّةِ )والك  
(2)

فاألصابُع ؾَباٌز مرَسٌل من إطبلِؽ الكل  وإرادِة اعبزِء  أنامَلهم. أي: {مْ اَّنِِ ف آذَ  مْ هُ عَ ابِ صَ أَ  وفَ لُ عَ هبَْ ف قولِو تعال : }  
 . عادةً  افِ ذها ف اآلا بتمامِ وإدخاؽبِ  عِ استحالُة جْعِل األصاب يحاليٌَّة وى والقرينةُ 

(3)
 .يإل اؼباض رُ ما كاف( وىو النظ رُ )واعتبا  

(4)
 اإليتاءَ  ألف ؛واغُ لَ مث بػَ  ,إليهم اؼباؿِ  إيتاءِ  َتامى قبلَ الذين كانوا يػَ  :. أي: البالغُت( يعٍتمْ اؽبَُ وَ مْ ى أَ امَ تَ يَ وا الْ آتُ وَ )ف قولِو :   

 و اعتبارُ عبلقتُ  اليتامى على البالغُت ؾَبازٌ  ، فإطبلؽُ البلوغِ  بعدَ  ْتمَ يػُ إذ ال  ؛تامىيَ  هم وال يكونوف حينئذٍ بلوغِ  و بعدَ وجوبُ  اؼبذكورَ 
 . البلوغِ  الذي كانوا عليو قبلَ  الوصفِ 

(5)
 .لِ بَ إل اؼبستقْ  وىو النظرُ  ,إليو ؤوؿُ ما يكوف( أي: ما يَ  رُ واعتبا)  

(6)
 ,إليو ؤوؿُ ما يَ  و اعتبارُ عبلقتُ  مرَسلٌ  ؾَبازٌ  فخمراً  ه إل طبرٍ أمرُ  ؤوؿُ ( يَ باً نَ . أي: عِ راً طبَْ  رُ صِ عْ أَ  اين رَ أَ  ين  إِ )ف قولِو تعال :   

 . ةٍ مدَّ  ه بعدَ امرُ وإمبا ىبُ  ,العقلَ  رُ امِ ال ىبُ  العصرِ  حالةَ  ألف العصَتَ  ؛ي  اؼبعٌت اغبقيق استحالةُ  يوى ةٌ حاليَّ  والقرينةُ 



 ٖٔٚ 

كفى  }ٚىًف ٝٮًل دٕةىل /  ؾ  (9)حً كالةحًلَّ  ةدًلي ة ػى ٥ٍ ًذي٭ى  . (10)ص٪ًَّذ٫ م/أ {رىٍْحىًح الًل ٬ي
  (1)تي املؿكَّ  ال٧ىضةزي 

                                                                                                                                   
(7)

 ه. فيو غَتُ  ل  وبَُ  اؼبذكورِ  الشيءِ  كوفُ   ي( وىيَّةِ )واحملل  
(8)

 يوى ةٌ لفظيَّ  والقرينةُ  ,فيو اغباؿ   وإرادةِ  احملل   من إطبلؽِ  مرَسلٌ  ؾَبازٌ  و( فاجمللسُ ذلك أي: أىلُ  اجمللسُ  ررَّ قَ  :)ف قوِلك  
 . رَ قرَّ 

(9)
 ه. ف غَتِ حاالًّ  الشيءِ  كوفُ   ي( وىيَّةِ )واغبال   

(10)
 ؛با مُ عَ نػْ مُ الْ  األمورُ  :أعٍت ,فيها الرضبةُ  ل  ربَُ  ( اليتوتِ جنَّ : أي:  وفَ دُ الِ ا خَ يهَ فِ  مْ ىُ  اهللِ  ةِ ضبَْ ي رَ فِ فَ )ف قولِو تعال :   

 ف. فهذه شبافُ  كلمةُ   يوى ةٌ لفظيَّ  نةُ والقري ,ل  حَ مَ الْ  ، وإرادةِ اغباؿ   من إطبلؽِ  مرَسلٌ  ؾَبازٌ  (فرضبةِ )، ةِ ف اعبنَّ  ل  الىت ربَُ  يألَّنا ى
 فالضوءُ  أي: الشمسُ  الضوءُ  عَ طلَ  ، كبَو:آخرَ  شيءٍ  وجودِ  ه عندَ وجودُ  بُ هبَِ  اؼبذكورِ  الشيءِ  كوفُ   يوى ةُ البلزميَّ  . والتاسعةُ بلقاتٍ عَ 

 عندَ  بُ هبَ  الشيءِ  كوفُ   يوى ةُ اؼبلزوميَّ  لعاشرةُ وا الشمسِ  وجودِ  عندَ  يوجدُ  ألف الضوءَ  ؛اؼبلزوـِ  وإرادةِ  البلزـِ  من إطبلؽِ  مرَسلٌ  ؾَبازٌ 
 ؛البلزـِ  وإرادةُ  اؼبلزوـِ  و إطبلؽُ عبلقتُ  مرَسلٌ  ؾَبازٌ  ، فالشمسُ : أي: الضوءُ  اؼبكافَ  ت الشمسُ ؤَلَ مَ  كبَو: ,رُ آخَ  شيءٍ  ه وجودُ وجودِ 

و قولِ  كبوَ  يودِ عن القُ  ؾبرَّداً  الشيءِ  وىو كوفُ  ,طبلؽُ اإل :ةَ عشر  واغباديةَ  تْ ؤَلَ مَ  والقرينةُ  ,الضوءُ  دَ جِ وُ  تْ دَ جِ وُ مىت  ألف الشمسَ 
 ,التقييدُ  :ةَ عشر  والثانيةَ  ,با اؼبؤمنةُ  ألف اؼبرادَ  ؛و اإلطبلؽُ عبلقتُ  مرَسلٌ  ؾَبازٌ  بةُ فالرق ,ٍة{ أي: ِعْتُق رقبٍة مؤمنةٍ بَ }فَػَتْحرِيُر َرقػَ  :تعال

دٌة ألَّنا مقيَّ  ؛و التقييدُ عبلقتُ  مرَسلٌ  ؾَبازٌ  ةَ لَ فَ حْ و فجَ تَ فَ أي: شَ  ,خالدٍ  ةَ لَ فَ حْ جَ  لظَ ما أغ كبَو: أو أكثرَ  دًا بقيدٍ مقيَّ  الشيءِ  وىو كوفُ 
ـْ  :و تعالقولِ  كبوَ  لكثَتٍ  شامبلً  اؼبذكورِ  الشيءِ  وىو كوفُ  العموـُ  :عشرَ  والثالثةَ  ,ها إل خالدٍ إضافتُ  والقرينةُ  ,سِ الفرَ  ةِ فَ بشَ  }َأ
والرابعَة  ,راِدهفألف اؼبراَد بو فرٌد خاص  من أ ؛فالناُس ؾَباٌز مرَسٌل عبلقُتو العموـُ  ,بَّ صلَّى اهلُل عليو وسلَّمَ { أي: الناسَ النَّ  وفَ دُ سُ وبَْ 

 مرَسلٌ  فإنو ؾَبازٌ  وربيعةَ  قريشٍ  كبوَ  على القبيلةِ  الشخصِ  اسمِ  كإطبلؽِ   واحدٍ  بشيءٍ  خاص   ذكورِ اػبصوُص وىو كوُف اؼب :عشرَ 
و قولِ  كبوَ  رَ آخَ  عن شيءٍ  الً بدَ  اؼبذكورِ  الشيءِ  كوفُ   يوى ةُ البدليَّ  :عشرَ  واػبامسةَ  من األفرادِ  بفردٍ  ألنو خاص   ؛صوصُ و اػبُْ عبلقتُ 
 سةَ والساد عن األداءِ  ؿٌ بدَ  ىَّ ألف القضاَء الشرع ؛}فَِإَذا َقَضْيُتُم الصَّبَلَة{ أي: أدَّيْػُتْم فالقضاُء ؾَباٌز مرَسٌل عبلقُتو البدليَّةُ  :تعال
 ألف الدـَ  ؛ةُ دليَّ بْ مُ و الْ عبلقتُ  مرَسلٌ  ؾَبازٌ  فالدـُ  ,ويتَ أي: دِ  زيدٍ  دـَ  تُ أكلْ  كبَو: رُ آخَ  منو شيءٌ  الً ْبدَ مُ  الشيءِ  وىو كوفُ  ةُ يَّ لِ دَ بْ مُ الْ  عشرَ 

 ؾَبازٌ  فالكتابُ  ,أي: معناه الكتابَ  تُ مْ هِ فَ  كبَو: رَ آخَ   على شيءٍ داالًّ  اؼبذكورِ  كوفُ   يوى ةُ يَّ الدال   :عشرَ  والسابعةَ  ,عنو الديةُ  ؿٌ ْبدَ مُ 
 كبوَ  رَ آخَ  لشيءٍ  مدلوالً  اؼبذكورِ  كوفُ   يوى ةُ اؼبدلوليَّ  :عشرَ  والثامنةَ  ,بو الفهمُ  قَ علَّ على اؼبعٌت الذي تَ  ألنو داؿ   ؛ةُ يَّ و الدال  عبلقتُ  مرَسلٌ 

 :عشرَ  بو والتاسعةَ  ت القراءةُ قَ لَّ عَ الذي تػَ  للكتابِ  ألنو مدلوؿٌ  ؛ةُ و اؼبدلوليَّ عبلقتُ  مرَسلٌ  معناه فاؼبعٌت ؾَبازٌ  أتُ قرَ  :ك ف كتابٍ قولِ 
 اعبالسَ  أي: زيداً  اعبدارَ  متُ كلَّ  كبوَ  رةً ؾباوَ  ؼِ رْ ف العُ  د  عَ يػُ  صاالً بو ات   بلً صِ تَّ و أي: مُ ف مكانِ  رَ آلخَ  راً اوِ ؾبَُ  الشيءِ  كوفُ   يوى ,رةُ اجملاوَ 

 شيءٍ  رِ أثَ  إليصاؿِ  واسطةً  الشيءِ  كوفُ   يوى ةُ يَّ اآللِ  :والعشروف ,اعبالسِ  لزيدٍ  رٌ ألنو ؾباوِ  ؛رةُ و اجملاوَ قتُ عبل مرَسلٌ  ؾَبازٌ  ه فاعبدارُ وارِ جبِ 
ف  ةٌ ألنو آل ؛ةُ و اآلليَّ عبلقتُ { أي: ذْكرًا حَسنًا فلساَف ؾَباٌز مرَسٌل ينَ ِلَساَف ِصْدٍؽ ف اآْلِخرِ  }َواْجَعْل ِل  :و تعالقولِ  كبوَ  رَ إل آخَ 

 وإرادةِ  اؼبصدرِ  أخرى كإطبلؽِ  قاـَ مُ  صيغةٍ  وىو إقامةُ  ي  االشتقاق قُ التعل   :والعشروف واغباديةُ  ستطابِ مُ الْ  والثناءِ  نِ اغبسَ  رِ كْ الذ 
}ِحَجاباً  :عالوكإطبلِؽ اؼبفعوِؿ وإرادِة الفاعِل ف قولِو ت ومصنوعَ }ُصْنَع اهلِل الذي أَتْػَقَن ُكلَّ َشْيٍء{ أي:  :ف قولِو تعال اؼبفعوؿِ 

 وكإطبلؽِ  }اَل َعاِصَم اْليَػْوـَ ِمْن أَْمِر اهلِل { أي: ال معصوـَ  :{ أي: ساترًا وكإطبلِؽ الفاعِل وإرادِة اؼبفعوِؿ ف قولِو تعالوراً تُ سْ مَ 
 }لَْيَس لَِوقْػَعِتَها كاَِذبٌَة{ أي: تكذيٌب.  :ف قولِو تعال اؼبصدرِ  وإرادةِ  الفاعلِ 



 ٖٔٛ 

ٕىلٝحو  ٓى ًً ٦ة كي  ٗيً  ؾ ٢ى ٧ًٍٕ ذي إف اقٍ  تي املؿكَّ  ى قي  ال٧ينةثى٭حً  ٗيً  ل ٣ ةزان  ّم  إذا  حً الْبيَّ  ٢ً ٧ى اكجلي  (3)جةن ؿكَّ م  (2)مى
٧ًٍٕ اقٍ   /  (5)ٝٮًل  ، حنٮى  (4)اإلننةءً  ؾ ٍخ ٤ى ذي

 (8)ٜي ٮثى مي  حى ث١٧َّ  ةيًن ٧ى سٍ كصي  ٪يته صى       (7)ؽي ًٕ ٍى مي  نيى احل٧ةجً  ًت ٠ٍ الؿَّ ٦ٓ   (6)مى ٮا٬ى 
ـ   رى ث٢ إّ٭ة ,(9)اإلػجةرى  ٨٦ ٬ؾا اليًخ  ضي ٤ٚحف ا٣٘ؿى   ً  فً اتلع  (10) كاتلعس 

 
 
 

ى قي  (1)٫ ال٧ينةثى٭حى كإف اك٩خ ٔلٝذي  أراؾ  / إين (5)ؿو أمٍ  ؾ دً د  رت٧ي ل٤  (4)ٞةؿي يي ، ٧٠ة  (3)حن ٧سي٤يَّ دى  ةن اقذٕةر (2)ّم 
   (7)ؿي ػ  ؤدي ك (6)لن صٍ رً  ـي ؽ  ٞى تي 

ي
 . (8)ػؿلأ

                                                                                                                                   
(1)

جا  
َ
 (كَّبُ اؼبر  زُ )اؼب

جازِ   نقسمُ ويَ  ,ي  معناه األصل عن إرادةِ  عةٍ مانِ  لو مع قرينةٍ  عَ ضِ اؼبعٌت الذي وُ  ف غَتِ  اؼبستعَملُ  اؼبركَّبُ  ىو الكبلـُ 
َ
فَردِ  كاؼب

ُ
 اؼب

 .قاؿَ  ةٌ سبثيليَّ  واستعارةٌ  مركَّبٌ  مرَسلٌ  ؾَبازٌ  ؛إل قسمُت
(2)

 . باؼبشاَبةِ  و عن التقييدِ بلقتِ عَ  إلرساؿِ  ( مرَسبلً ؾَبازاً  يَ ظُب   اؼبشاَبةِ  غَتِ  قةٍ لو لَعبل عَ ضِ ما وُ  ف غَتِ  لَ عمِ إف استُ  بُ )اؼبركَّ   
(3)

فَردِ  خبلؼَ  و ف اؼبركَّبِ ( عبريانِ اً )مركَّب  
ُ
 بقولِو.  إل األوَّؿِ  ف موضعُت أشارَ  رُ َحصِ نْ ويػَ  اؼب

(4)
 .فِ التأس   وإظهارُ  رُ منها التحس   ,( ألغراضٍ ف اإلنشاءِ  ِمَلتْ إذا استُػعْ  ةِ اػببيَّ  َملِ )كاعبُ   

(5)
 .ي  اغبارث بةَ لْ عُ  بنِ  جعفرِ  و( أي: قوؿِ قولِ  وَ )كب  

(6)
 .بوبوؿبَْ  يي  وُ هْ ( أي: مَ يَ واىَ )  

(7)
 . دُ عِ بْ ( أي: مُ دُ عِ صْ ُت مُ نِ اليما بِ كْ )مع الر   

(8)
 . دُ قيَّ ( أي: مُ قُ وثَ مُ  ةَ دبكَّ  ماينثْ وجُ  نيبٌ جَ )   

(9)
 . داً عِ صْ مُ و: ىواه أي: ؿببوبِ  ( أي: بكوفِ اإلخبارَ  من ىذا البيتِ  ضُ )فليس الغر   

(10)
 بوقوعِ  ألف اإلخبارَ  ؛با ذلك لئلخبارِ  البلزـِ  احملبوبِ  قةِ ه من مفارَ رُ إليو أمْ  ( على ما آؿَ رِ س  والتحَ  فِ التحز   رَ )بل إظها  

 :  الشاعرِ  قوؿِ  كبوَ  فِ الضعْ  ومنها إظهارُ  ةُ البلزميَّ  فالَعبلقةُ  فِ والتحز   رِ التحس   إظهارُ  وَزمُ لْ يػَ  مكروهٍ  شيءٍ 
 اثارَ العِ  قيلُ يُ  نمَ يا  عٍت فُ فاعْ      باراً اصطِ  ال أستطيعُ  إين ب  ر   
 :الثاين عُ واؼبوضِ  ,نادَ مقاصِ  اهللُ  مِ سَب   كبَو: الناجحُت، ومنها الدعاءُ  بُتَ  ياظب بَ تِ كُ  كبوَ  السرورِ  ومنها إظهارُ  

ُمتَػَعم دًا فَػْلَيَتبَػوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر( إذ  يَّ )َمْن َكَذَب َعلَ  :مَ عليو وسلَّ  ى اهللُ و صلَّ قولِ  كبوَ  رَ خَ أُ  ف معافٍ  إذا اسُتعِمَلتْ  ةُ نشائيَّ اإل لُ مَ اعبُْ 
 . ومعناه خبٌ  ه أمرٌ فظاىرُ  وُ ضمنَّ تَ ه دبا إلخبارِ  سببٌ  العبارةَ  اؼبتكل مِ ألف إنشاَء  ؛اؼبراُد يَتبوَّأُ والَعبلقُة ف ىذا السببيَّةُ 

(1)
 . من أمرين أو أمورٍ تُْتِ عَ زَ ْنتػَ صورتُت مُ  ( أي: بُتَ ةَ و اؼبشابَ تُ )وإف كانت عبلق  

(2)
ُشبَّهةِ  ف الصورةِ  اؼبستعَملُ  اؼبركَّبُ  ( أي: اللفظُ يَ ظُب  )  

ُشبَّوِ  الصورةِ  أَّنا من جنسِ  عاءِ اد   بعدَ  اؼب
 با.  اؼب



 ٖٜٔ 

 
 
 
 

ٕى  ال٧ىضةزي    (1)ٞل  ا٣
 (1)ا٣ْة٬ؿً  ؾ (8)٥ً املذلكى   ؽى ٔ٪  (7)ل  (6)٦ة ٬ٮ إىل ٗيً   (5)٦ٕ٪ةق ٦ة ؾ  (4)أك  (3)٢ً ا٣ٕٛ (2)٬ٮ إق٪ةدي 

ٕىلٝ  /  (1)ٝٮًل  ، حنٮى (2)حو ٣

                                                                                                                                   
ُشبَّوِ  على الصورةِ  الداؿ   َتَ عِ فؤلنو استُ  ؛و استعارةً كونُ   :( أماةً سبثيليَّ  ةً )استعار  (3)

ُشبَّهةِ  با للصورةِ  اؼب
ىذه  ، وأما كوفُ اؼب

ـ   دبعٌت التشبيوِ  مع أف التمثيلَ  بلً أصْ  ىا ليس فيو سبثيلٌ غَتَ  ا كأفَّ شأَّنِ  مِ ظَ إل عِ  فإشارةٌ  ةً سبثيليَّ  االستعارةِ   . استعارةٍ  ف كل   عا
(4)

 .قاؿُ الذي يُ  ( أي: كالقوؿِ ؿُ قايُ )كما   
(5)

 أخرى.  تارةً  ـِ عنو بالعزْ  لئلحجاـِ  وَ توجَّ ويَ  تارةً  ـِ إليو بالعزْ  وَ وجَّ تَ و بأف يػَ فعلِ  ـِ و وعدَ ( أي: ف فعلِ رٍ ف أمْ  دِ د  )للمًت   
(6)

 .ةً رَّ ( مَ بلً جْ رِ  ـُ قد  تُ أراؾ  )إين    
(7)

 . ةً رَّ مَ  مةَ ؼبتقدَّ ا لَ جْ ( تلك الر  خ رُ )وتؤ   
ف  دُ ًتدَّ من يَ  ىيئةُ  هتْ ب  شُ  :هاف إجرائِ  قاؿُ يُ  ةٌ سبثيليَّ  فهو استعارةٌ  دِ ف الًتد   لَ عمِ حيث استُ  ؿَ )أخرى ( فإف ىذا القو  (8)

 ,ف كلٍّ  ةِ َتْ اغبَْ  ىا جبامعِ رُ يؤخ   وتارةً  ,ورجلَ  ـُ قد  يُ  فتارةً  ,أو ف الدخوؿِ  ىابِ ف الذ   دُ ًتدَّ ن يَ مَ  و بيئةِ فعلَ وأف ال يَ  ,وفعلَ أف يَ  بُتَ  أمرٍ 
ـٍ  قُ طلَ منهما لو مُ  كلٍّ   كوفِ أي:    اللفظُ  عَتَ مث استُ  ,أخرى تارةً  بذلك االنبعاثِ  عن ذلك األمرِ  واإلحجاـِ  ,تارةً  رٍ ألمْ  باالنبعاثِ  إقدا
ُشبَّوِ  على اؽبيئةِ  الداؿ  

ُشبَّهةِ  با للهيئةِ  اؼب
 :ا أعٍتاستعماؽبُ  رَ ثػُ وكَ  تْ وشاعَ  تْ شَ ىذا وإذا فَ  ,ةِ التمثيليَّ  االستعارةِ  على سبيلِ  اؼب

فَردُ  بُ اطَ ىبُ  مطَلقًا حبيثُ  رُ يػَّ غَ وال يػُ  ,ثبلً مَ  تْ يَ ظُب   األوَّؿُ  ها الناقلُ َملَ عْ ف مثل ما استػَ  كثَتاً   اسُتعِمَلتْ 
ُ
 هما بلفظٍ وفروعُ  ,رُ واؼبذكَّ  بو اؼب

جاز  مستعَملٌ  استعارةٍ  كل    ف ألف اؼبستعارَ  ؛تغيَتٍ  من غَتِ  واحدٍ 
َ
وال  ,ي  و ف معناه اغبقيقاستعمالِ  و عندَ على حالتِ  ي  ف معناه اؼب

وىو  ,كبَتاً   شيخاً  تْ جَ زوَّ تَ  رارةَ زُ  بنِ  طِ يقِ لَ  بنتَ  ه أف لدختوسَ دِ رِ وْ مَ  فإف أصلَ  اللنبَ  تِ عْ ضيػَّ  الصيفَ  وذلك كبَو: ,ه بوجوٍ تغيَتُ  وزُ هبَ 
 ,رارةَ زُ  بنُ  وىو عمرُ  ,فقَتٍ  بشابٍّ  تْ جَ زوَّ ها مث تَ قَ فطلَّ  ,ولضعفِ  الصيفِ  نِ ف زمَ  منو الطبلؽَ  تْ بَ فطلَ  ,سٍ دَ عُ  و بنِ عمرِ  و بنُ عمرُ 

 األوَّؿُ  و الناقلُ َقلَ مث نػَ  ,ؽبا ذلك القوؿَ  فقاؿَ  من اللنبِ  ها شيئاً قَ الذي طلَّ  من الشيخِ  تْ بَ فطلَ  الشتاءِ  ف زمنِ  بٌ دْ ا جَ وأصابَ 
 فيو الشيءُ  بَ لِ فبا طُ  ةِ تلك القضيَّ  و ف مثلِ ا استعمالُ شَ فيو، مث فَ  و والتفريطِ تضييعِ  بعدَ  الشيءِ  بَ طلَ  تْ نَ ضمَّ تَ  ةٌ و قضيَّ وى ,بٍ رِ ضْ مَ لِ 

 وإجراءُ  .دِ رِ وْ مَ الْ  و ف حالةِ عن ىيئتِ  بِ رِ ضْ مَ الْ  لو ف حالةِ  تغيَتٍ  من غَتِ  رَ آخَ  نٍ و ف زمَ ف ربصيلِ  و والتفريطِ ف ضياعِ  بِ التسب   بعدَ 
إليو  عتْ جَ ورَ  ,البلبنِ  من الشيخِ  تْ قَ ل  طُ  اليت اؼبرأةِ  و بيئةِ ربصيلِ  إمكافِ  نَ زمَ  رٍ ف أمْ  طَ رَّ من فػَ  ىيئةُ  تْ هَ بػ  شُ  :قاؿَ فيو أف يُ  االستعارةِ 

ُشبَّوِ  الداؿ   اللفظُ  َتَ عِ واستُ  ,ف كلٍّ  التفريطِ  جبامعِ  الشتاءِ  منَ زَ  منو اللنبَ  بُ طلُ تَ 
 على سبيلِ  وِ للمشبَّ  اؼبذكورُ  وىو القوؿُ  ,بو على اؼب

 . التمثيليَّةِ  االستعارةِ 
(1)

جا  
َ
 ي  العقل زُ اؼب

جازِ  ىو قسيمُ 
َ
 و. ي  غو الل   اؼب



 ٔٗٓ 

                                                                                                                                   
(2)

 . ( لفظِ دُ )ىو إسنا  
(3)

 .ي  ( االصطبلحْعلِ )الف  
(4)

 .دُ )أو( إسنا  
(5)

 دوفَ  الفعلِ  لفظِ  عليو جوىرُ  ؿَّ ألنو الذي دَ  ؛ثُ وىو اغبدَ  ٍِت  م  التَّضَ  لى معٌت الفعلِ ع ؿٍ دا ظٍ ف)ما ف معناه( أي: ل  
ُشبَّهةِ  ةِ فَ والص   واؼبفعوؿِ  الفاعلِ  يواظبَْ  واؼبصدرِ  لِ الفعْ  كاسمِ   الزمافِ 

 واعبار   ؼِ والظرْ  التفضيلِ  واسمِ  غةِ اؼببالَ  ةِ وأمثلَ  اؼبنسوبِ  واسمِ  اؼب
 . واً ال إذا كانا لغْ  ,فيهما لِ عامِ معٌت ال الستقرارِ  نيْ قرَّ تَ سمُ إذا كانا  واجملرورِ 

(6)
 . قرَّ ما ىو ( استَ  )إل غَتِ   

(7)
 بو اغبقيقةُ  جَ خرَ  دٌ لو. ىذا قيْ  دَ سنَ أو ما ف معناه أف يُ  ذلك الفعلِ  الذي حق   للشيءِ  رٍ غايِ مُ  شيءٍ  )لو( أي: إل  

 دَ سنَ و أف يُ حق   الفاعلِ  و كاسمِ مِ وما ف حكْ  للمعلوـِ  اؼببٍتَّ  لفعلَ أف ا :أو ما ف معناه إل ما ىو لو يعٍت الفعلِ  فإَّنا إسنادُ  ةُ العقليَّ 
إل  دَ سنَ و أف يُ حق   اؼبفعوؿِ  و كاسمِ وما ف حكمِ  للمجهوؿِ  اؼببٍت   والفعلُ  ,وف مفهومِ  مأخوذةً  القياـِ  بطريقِ  النسبةِ  لكوفِ  إل الفاعلِ 

و كاف إل مفعولِ  وف الثاين ,وإل فاعلِ  ف األوَّؿِ  الفعلُ  دَ سنِ فإذا أُ  ,وف مفهومِ  ةً عليو مأخوذ الوقوعِ  بطريقِ  النسبةِ  بو لكوفِ  اؼبفعوؿِ 
 وزمافٍ  ومصدرٍ  من مفعوؿٍ  غََت الفاعلِ  ف األوَّؿِ  الفعلُ  دَ سنِ وأما إذا أُ  .ةٌ عقليَّ  حقيقةٌ  :لو قاؿُ ويُ  ,إسنادًا إل ما ىو لو اإلسنادُ 
 لذلك الغَتِ  ذلك الفعلِ  إسنادُ  يكوفُ  سِ ب  التلَ  قِ ف مطلَ  و بو كالفاعلِ سِ لب  ف تَ  َتُ غذلك ال لو فصارَ  ساً بلبِ و مُ لكونِ  وسببٍ  ومكافٍ 
 ومصدرٍ  بو من فاعلٍ  اؼبفعوؿِ  إل غَتِ  دَ سنِ إذا أُ  ف الثاين وكذا الفعلُ  ,اوُيَسمَّى ؾَبازًا عقليًّ  ,ما ىو لو إل غَتِ  إسناداً  سةِ للمبلبَ 
 ا. عقليًّ  وُيَسمَّى ؾَبازاً  ,ما ىو لو إل غَتِ  ه إليو إسناداً إسنادُ  يكوفُ  سةِ اؼببلبَ  و بو فهِ بَ ما لشَ وأمثاؽبِ 

(8)
 و. بو قولُ  قُ تعلَّ وكذا يَ  ,قرَّ الذي ىو استَ  ًتِ لو اؼبستَ  لِ بعامِ  قٌ ( متعل  مِ اؼبتكل   دَ )عن   

(1)
ف  بَ اؼبعتَ  أفَّ  ا إلفادةِ يدَ داف زِ يْ و ، ىذاف القَ الِ ح من ظاىرِ  مُ فهَ أي: فيما يُ  اؼبتكل مِ  حاؿِ  رِ ظاى( أي: رِ )ف الظاى  

جازِ 
َ
 أقساماً  التعريفُ  لَ مِ أـ ال ، فشَ  ف الواقعِ  كاف غَتاً   سواءٌ  ف الظاىرِ  اؼبتكل مِ  ما ىو لو عندَ  إليو فيو غَتَ  دِ اؼبسنَ  كوفُ   ي  العقل اؼب

 ,للربيعِ  اإلنباتَ  يفُ ضِ يُ  اؼبتكل مَ أف  عتقدُ يَ  بٍ ؼبخاطِ  لَ قْ البػَ  اهللُ  تَ بَ أنػْ  :ؼبؤمنِ كقوِؿ ا  ,معاً  واالعتقادَ  الواقعَ  ما طابقَ  :األوَّؿُ  :أربعةً 
 الواقعَ  قَ ما طابَ  :والثاين ,هعن ظاىرِ  لئلسنادِ  صارفةٌ  قرينةٌ  بِ اؼبخاطَ  و باعتقادِ مَ ألف علْ  ؛ؾَبازاً  فيكوفُ  بذلك االعتقادِ  اؼبتكل مُ  مَ لِ وعَ 

ه أف ألف اعتقادَ  ؛ؾَبازاً  و فيكوفُ حبالِ  عاَلٌِ  بَ أف اؼبخاطَ  عتقدُ وىو يَ  ,وحالَ  ِرؼُ عْ ها ؼبن يػَ كلَّ   األفعاؿَ  اهللُ  قَ خلَ  :ل  فقط كقوِؿ اؼبعتزِ 
 ,لَ قْ البػَ  الربيعُ  تَ بَ أنػْ  :فقط كقوِؿ اعباىلِ  االعتقادَ  قَ ما طابَ  ه، والثالثُ عن ظاىرِ  لئلسنادِ  صارفةٌ  و قرينةٌ حبالِ  عاَلٌِ  بَ اؼبخاطَ 

 قرينةٌ  بِ اؼبخاطَ  و باعتقادِ مَ ألف علْ  ؛ؾَبازاً  فيكوفُ  ,هباعتقادِ  ذلك اؼبتكل مُ  مَ لِ وعَ  ,هللِ  اإلنباتَ  ضيفُ يُ  أف اؼبتكل مَ  عتقدُ يَ  بُ واؼبخاطَ 
 بِ خاطَ للم تَ َهرْ وأظْ  ئْ أنو َل هبَِ  علمُ وأنت تَ  زيدٌ  جاءَ  :منهما كقوِلك واحداً  قْ طابِ َل يُ  ما :والرابعُ  ,هعن ظاىرِ  لئلسنادِ  صارفةٌ 

 . بِ ذِ الكَ  على إرادةِ  قرينةً  تَ صبْ ونَ  ,بَ ذِ الكَ 
(2)

جاز  دِ واؼبسنَ  ي  إليو اغبقيق دِ اؼبسنَ  بُتَ  اؼبشاَبةُ  يوى ,ـبصوصةٍ  بةٍ مناسَ  ( أي: ؼببلحظةِ ةٍ )لَعبلق  
َ
 ,سةِ ف اؼببلبَ  ي  إليو اؼب

 منها ف كل   البدَّ  ةٌ بَ معتَ  سةُ اؼببلبَ  يى اليت فالَعبلقةُ  ,ـبتِلفةً  قِ التعل   منهما وإف كانت جهةُ  أو ف معناه بكلٍّ  ,لِ الفعْ  قِ عل  أي: ف تَ 
ىذا  أفرادِ  ف صبيعِ  يفِ كْ يَ ولكن ىل  ,البيافِ  عليها ف مقاـِ  االقتصارِ  ىا بدليلِ غَتِ  دوفَ  ةً لَّ عِ  تْ لَ عِ من حيث إَّنا جُ  يٍّ عقل ؾَبازٍ 

جازِ 
َ
َ أف تُ  بدَّ أو ال ,سةِ اؼببلبَ  قَ ْطلَ مُ  الَعبلقةِ  كوفُ   اؼب جاز  للفاعلِ  الفعلِ  سةُ مبلبَ  الَعبلقةُ  :ها بأف يقاؿَ جهتُ  بُتَّ

َ
و وقوعِ  من جهةِ  ي  اؼب



 ٔٗٔ 

 
ى
  الى٘يى  ةبى مى أ

ى
٘ى  ؿ  ٠ى  رى     ػ ال١جيىنى ذٍ كأ ٕى  ؿ  كمى  ؽاةً ا٣  (2)ًشٍ ا٣

ٕى  ؿكرً كمي  ا٣٘ؽاةً  ؿ  إىل ٠ى  كاإلٚ٪ةءً  اإلمةثحً  إق٪ةدى ٚإف  ٍ إذ ا  ؛(3)٦ة ٬ٮ ل إىل ٗيً  إق٪ةده  ىًش  ا٣  تي ني٧ي ل
 ٍ   ٬ٮ اللي   (4)الٞيٞحً  ؾ ًن ٍٛ ٧ي كال

 . (5)دٕةىل
ًً رى  حو حنى ًٔ } /، حنٮى  (6)إىل املٕٛٮؿً  ل٤ٛة٢ًٔ  ًنى ٦ة ثي  إق٪ةدي  ا٣ٕٞل   ك٨٦ ال٧ىضةزً   . (7){حو يى ا

 
 

                                                                                                                                   

جازِ   وىذا ىو األقربُ  ,أو بو ,أو فيو ,عليو
َ
 ,منو داً , بل فرْ َعبلقةً  قَ أو التعل   اللزوـَ  َعلَ في أف هبَْ كْ إنو ال يَ  :ي  اللغو  كما قالوا ف اؼب

 :  مِ جْ النَّ  ، كقوِؿ أب ةٌ إما لفظيَّ  يوى ,ؼبا ىو لو اإلسنادُ  عن أف يكوفَ  صارفةٍ  من قرينةٍ  وكذا البدَّ 
  يعِ رِ سْ أو أَ  ِئيطبْ أَ  الليال بُ ذْ جَ     عِ زُ نػْ عاً عن قػُ زُ نػْ عنو قػُ  زَ يػَّ مَ   
 ,و تعالأي: إرادتُ  ,يعِ لُ اطْ  :لشمسِ ل اهللِ  يلُ أفناه قِ  و بعدَ عليو قولُ  والقرينةُ  ,ي  عقل ؾَبازٌ  الليال بِ إل جذْ  زَ يػَّ مَ  فإف إسنادَ 

 ف عبارةِ  إليو اؼبذكورِ  باؼبسَندِ  اؼبسَندِ  قياـِ  كاستحالةِ   ةٌ و تعال ، أو معنويَّ فعلُ  على أف التمييزَ  ؿ  دُ و تعال يَ إل إرادتِ  اإلفناءِ  فإسنادُ 
 سببٌ  ةُ فاحملبَّ  ةِ احملبَّ  إليك ألجلِ  ب جاءتْ  ينفس ولُ . أصْ  إليك ب جاءتْ  كَ تُ ك :  ؿببَّ قولِ  ، كبوَ بلً عقْ  داىةِ البَ  على وجوِ  اؼبتكل مِ 

 ,منهما بكلٍّ  يءِ اجمل قُ عل  تَ من حيث  والنفسِ  ةِ احملبَّ  بُتَ  اؼبشاَبةِ  لَعبلقةِ  ؾَبازٌ  ةِ إل احملبَّ  يءِ اجمل لو فإسنادُ  فاعلَ  ال ,ءِ يإل اجمل داعٍ 
عنو  ـِ اؽبزْ  صدورِ  استحالةُ  والقرينةُ  ,ؾَبازٌ  إل األمَتِ  فأسناُد َىْزـِ اعبُْندِ  ندَ اعبُْ  مَتُ األ ـَ ىزَ  كبَو: أو عادةٌ  ,و باقيامِ  استحالةُ  والقرينةُ 

 . واحدٌ  أف اهللَ  عتقدُ الذي يَ  دِ من اؼبوح   اإلسنادِ  وكصدورِ  ,ه عادةً وحدَ 
(1)

 .ي  اسمَ اغبَْ  ي  دِ بْ العَ  افُ تَ لَ و( أي: الصَّ قولِ  وَ )كب  
ا شابًّ  والطفلَ  ,كبَتاً   الصغَتَ  َعلُ ذبَْ  الليال ومرورُ  األياـِ  رورُ ( أي: كُ ي  شِ العَ  ر  ومَ  الغداةِ  ر  كَ    الكبَتَ فٌَت وأَ  الصغَتَ  شابَ أَ ) (2)

 .فانياً  والشيخَ 
(3)

ىذا على  ,اعقليًّ  ؾَبازاً  ما ىو لو( فيكوفُ  إل غَتِ  إسنادٌ  ي  شالعَ  رِ ومرو  الغداةِ  ر  إل كَ  ناءِ فواإل اإلشابةِ  دَ )فإف إسنا  
 .وأنو مؤمنٌ  ,وقائلِ  حاؿِ  مِ علْ  ضِ فرْ 

(4)
 .اؼبؤمنِ  ( عندَ ف اغبقيقةِ  ٍِت فْ مُ والْ  بُ يشِ مُ لْ )إذ ا  

(5)
 . دِ اؼبوح   ه من اؼبؤمنِ على ذلك صدورُ  والقرينةُ  ,هتعال( ال غَتُ  )ىو اهللُ   

(6)
جا  

َ
 و واقعاً عليو.لكونِ ( بو إل اؼبفعوؿِ  للفاعلِ  ٍِتَ ما بُ  إسنادُ  ي  العقل زِ )ومن اؼب

 ؾَبازٌ  ,بو وىو مفعوؿٌ  ,يشةِ العِ  ضمَتَ  :أعٍت ,اؼبستًتِ  إل الضمَتِ  للفاعلِ  ٍِت  بْ وىو مَ  راضيةٍ  ( فإسنادُ راضيةٍ  عيشةٍ  وَ كب) (7)
مسَنداً  األصلِ  بِ حبسَ كاف فالرضا   ,هاصاحبُ  راضٍ  عيشةٌ  ىذا الًتكيبِ  ، وأصلُ ةُ العقليَّ  االستحالةُ  والقرينةُ  ,ةُ و اؼبفعوليَّ مبلبستُ  ي  عقل

 الصاحبِ  ؼبا بُتَ  .تْ يَ ضِ رُ  عيشةٌ  :وقيل ,العيشةِ  الرضا إل ضمَتِ  دَ نِ سْ وأُ  الفاعلُ  ؼَ ذِ مث حُ  ,, وىو الصاحبُ ي  اغبقيق للفاعلِ 
من  منو وبالعيشةِ  اغبصوؿُ من حيث  و بالصاحبِ قَ ألف تعل   ؛قِ التعل   جهةُ  تْ فَ وإف اختلَ  ,الرضا بكلٍّ  قِ ف تعل   من اؼبشاَبةِ  والعيشةِ 

 .  إل اؼبفعوؿِ  دتْ سنِ وأُ  راضيةٌ  تْ يَ ضِ من رُ  تْ قَّ مث اشتػُ  فاعبلً  العيشةِ  ضمَتُ  فصارَ  ,و عليهاحيث وقوعُ 



 ٕٔٗ 

 
 
 
ق / ٩٭ةري  ٮى حن، فً الـ٦ة. ك إىل (4)قؽ  صً  ؽَّ / صى  ، حنٮى رً إىل املىؽ (3)دي . كاإلق٪ة(2)٥ه ٕى ٍٛ ٦ي  ٢ه قيٍ  /ٮى ، حن(1)١ٔ٫كي ك

 . (11)املؽي٪حى   األ٦يي ىنى / بى  ٮى ، حن (10)ًت إىل الكج  (9). ك(8)صةرو  / ٩٭ؿه  ، حنٮى (7)فً إىل املاك (6). ك(5)وةا٥ه 
ٜى ممة قى  ٥ي ٤ٕى يي  ًِ  ؾ يسٮفي  مَّ ل٤٘ٮً ا أف ال٧ىضةزى  ج  . (13)اإلق٪ةدً  ؾ يسٮفي  ا٣ٕٞلَّ  زى ، كال٧ىضة(12)ال٤ٛ

  (1)ال١ً٪ةيحي 

                                        
(1)

 و واقعاً منو.لكونِ  إل الفاعلِ  للمفعوؿِ  ٍِتَ ما بُ  دُ و( أي: إسناسُ )وعك  
(2)

و ستُ بلبَ مُ  ي  عقل ؾَبازٌ  ,وىو فاعلٌ  ,لِ السيْ  إل ضمَتِ  للمفعوؿِ  ٍِت  وىو مبْ  ,مٍ ْفعَ مُ  فإسنادُ  ( أي: فبلوءٌ مٌ ْفعَ مُ  سيلٌ  :وَ )كب  
 للفاعلِ  ْسَنداً مُ  األصلِ  بِ كاف حبسَ   فاإلفعاـُ  ,هؤلَ أي: مَ  َي,الواد السيلُ  مَ أفعَ  الًتكيبِ  وأصلُ  ,ةُ العقليَّ  االستحالةُ  والقرينةُ  ,ةُ الفاعليَّ 
 و.تقديبِ  بعدَ  لُ وىو السيْ  ي  اغبقيق الفاعلِ  لضمَتِ  دَ سنِ وأُ  ,اؼبفعوؿِ  منو اسمُ  قَّ واشتُ  للمفعوؿِ  مَ عَ فػْ أَ  ٍِتَ مث بُ  وىو السيلُ  ,ي  اغبقيق

(3)
 .للفاعلِ  ٍِتَ ما بُ  ( أي: إسنادُ دُ )واإلسنا  

(4)
 ,لِ الفعْ  ألف حقَّ  ؛اجتهاداً  هدَ ا أي: اجتَ دًّ جِ  اعباد   جدَّ  الًتكيبِ  ه وأصلُ ه( أي: اجتهادُ د  جِ  دَّ كبَو: جَ  رِ )إل اؼبصد  

 وَ شبَ فأَ  ,و واقعًا فيولكونِ  الزمافِ  إل للفاعلِ  ٍِتَ ما بُ  وإسنادُ  ,ونفسِ  د  ال للجِ  ,وىو الشخصُ  ,ي  اغبقيق للفاعلِ  دَ سنَ أف يُ  دَّ وىو جَ 
 منهما. لكلٍّ  الفعلِ  بلبسةِ ف مُ  يَّ اغبقيق الفاعلَ 

(5)
 .فيو ىو اإلنسافُ  والصائمُ  ,فيو وـٌ صُ مَ  ( فإف النهارَ ه صائمٌ َّنارُ  :وَ )كب  

(6)
 .للفاعلِ  ٍِتَ ما بُ  دُ )و( إسنا  

(7)
 و واقعاً فيو.( لكونِ فِ )إل اؼبكا  

(8)
 و.يِ رْ جَ  الذي ىو مكافُ  ال النهرُ  ,ىو اؼباءُ  يَ ( فإف اعبار جارٍ  َّنرٌ  :وَ )كب  

(9)
 .للفاعلِ  ٍِتَ ما بُ  دُ )و( إسنا  

(10)
 .رِ ( اآلمِ بِ )إل السب  

 دُ سنَ يُ  ي  الغائ وكذا السببُ  ,رٌ آمِ  الذي ىو سببٌ  ال األمَتُ  ,اؿُ مَّ ىو العُ  حقيقةً  ( فإف الباينَ اؼبدينةَ   األمَتُ ٌَت بػَ  :وَ )كب (11)
ـَ ف اغبقيقِة ألىِل اغبسابِ  :و تعالقولِ  وكبوَ  التأديبَ  بَ ضرَ  ؾَبازًا كبَو: اأيضً إليو  ولكن ألجِلو  ,}يَػْوـَ يَػُقوـُ اغبَِْساُب{ فإف القيا

 .يًّامآلِ كاَف اغبساُب ِعلًَّة غائيًَّة وسبباً ف
(12)

جازَ  بقَ فبا سَ  مُ علَ يُ )و   
َ
 .خلإلو  عَ ضِ ما وُ  ف غَتِ  اؼبستعَملُ  ( فهو اللفظُ ف اللفظِ  يكوفُ  يَّ اللغو  أف اؼب

(13)
جا  

َ
 .خلإما ىو لو  أو ما ف معناه إل غَتِ  الفعلِ  ( فهو إسنادُ ف اإلسنادِ  يكوفُ  ي  العقل زُ )واؼب

(1)
  ةُ الِكناي  

 ها ها وأقسامُ تعريفُ  :أي



 ٖٔٗ 

  (3)ِه ٣ٛ  (2)ه
ي
 ٢ي َٮي م/. أ(6)اجلضةدً  / َٮي٢ي  ٮى ، حن(5)ذلٟ املٕىن إرادةً  زً ٦ٓ صٮا (4)٦ٕ٪ةق ـي ث٫ الزً  يؽى رً أ

 . (7)حً ا٣ٞة٦ى 
ٍ  رً ثةٔذجة (8)كدى٪ٞك٥ي  ـو  حً ززلإىل  (9)ٔ٪٫ ًن  ١ٍ ٧ى ال  /  (10)أٝكة

 
ٍ  يسٮفي  حه ٠ً٪ةي (1)(ؿي )األكَّ   /  (4)ءً كةجٍ الى ، ٠ٞٮًؿ  (3)وٛحن  (2)ٔ٪٫ ٚي٭ة ًن  ١ٍ ٧ى ال

                                        
(2)

 واصطبلحاً. بالشيءِ  التصريحِ  ؾُ رْ ه, أو تػَ بو غَتَ  ريدُ ويُ  بو اإلنسافُ  مُ لَّ كَ تَ يػَ ما  :, لغةً ةُ ( أي: الِكناي ي)ى  
(3)

 بل. ي  منو ذلك اؼبعٌت اغبقيق دْ رَ وَل يػُ  ,قَ ْطلِ أُ  ي   حقيق( لو معًٌت ظٌ )لف  
(4)

 .ؼٍ ولو بعرْ  االرتباطِ  قُ ىنا مطلَ  باللزوـِ  و فيو واؼبرادُ الستعمالِ  ي  معناه( اغبقيق ـُ زِ البو  ريدَ أُ )  
أف ال  دبعٌت أنو البدَّ  ىو البلزـُ  بالذاتِ  اؼبقصودَ  ضَ و على أف الغرَ مِ و مع الزِ لذاتِ  ي  ذلك اؼبعٌت( اغبقيق إرادةِ  زِ )مع جوا (5)

 .ي  اغبقيق اؼبعٌت من إرادةِ  عةٌ مانِ  قرينةٌ  وَحبَ صْ تَ 
(6)

 .جادِ الن   طويلُ  فبلفٌ  :كفقولُ  القامةِ  طوؿَ  ـُ ستلزِ ا يَ وطوؽبُ  السيفِ  بلقةُ ( أي: عِ دِ جاالن   طويلُ  :وَ )كب  
 بلقةِ عِ  بأنو طويلُ  اإلخبارُ  بذا الكبلـِ  رادَ أف يُ  معناه مع جوازِ  ف الزـِ  اللفظُ  لَ عمِ ( فقد استُ القامةِ  لُ )أي: طوي (7)

 :وفقولُ  ,ي  معناه اغبقيق من إرادةِ  نعُ سبَ  قرينةٌ  دْ وجَ ألنو َل تُ  ؛ي  موالبلزِ  ي  معناه اغبقيق النجادِ  بطويلِ  رادَ بأف يُ  القامةِ  وطويلُ  ,السيفِ 
 ثافٍ  دٌ خل قيْ إ مع جوازِ  :ووقولُ  ,وىو اغبقيقةُ  ,معناه بو نفسُ  يدَ رِ أُ الذي  بو اللفظُ  جَ خرَ  ؿُ أوَّ  دٌ قيْ  .معناه ـُ الزِ  ريدَ و أُ وقولُ  سٌ جنْ  .ظٌ لفْ 
جازُ  جَ خرَ 

َ
جاز  ي  اؼبعٌت اغبقيق فيو إرادةُ  وزُ إذ ال هبَ  ؛بو اؼب

َ
جاز  بالذاتِ  اؼبقصودَ  ضَ على أف الغرَ  ي  مع اؼبعٌت اؼب

َ
ن مَ  فقط عندَ  ي  ىو اؼب

جازِ  اغبقيقةِ  بُتَ  عَ اعبمْ  َنعُ يبَْ 
َ
 بُتَ  ؽِ ومن ىذا الفرْ  ,ي  اؼبعٌت اغبقيق ادةِ من إر  عةً مانِ  أف تكوفَ  بقَ و كما سَ ف قرينتِ  طُ ْشًتَِ يَ إذ  ؛واؼب

جازِ  الِكنايةِ 
َ
ىو اؼبعٌت  و حبيث يكوفُ إرادتِ  وف امتناعِ  منو للمرادِ  لبلنتقاؿِ  ي  اؼبعٌت اغبقيق إرادةِ  ف جوازِ  َتِمَعافِ أَّنما هبَْ  مَ لِ عُ  واؼب

  اغبقيقةِ  بُتَ  واسطةٌ  أف الِكنايةَ  أيضاً  مَ لِ وعُ  ,بالذاتِ  اؼبقصودَ 
َ
و، وال مُ بل الزِ  ,بو معناه دْ رَ َل يػُ  ألف اللفظَ  ؛فليست حقيقةً  جازِ واؼب

جازَ  ؾَبازاً 
َ
 لو.  اؼبعٌت اؼبوضوعِ  عن إرادةِ  عةٍ مانِ  لو من قرينةٍ  البدَّ  ألف اؼب

 .( الِكنايةُ نقسمُ تَ )و  (8)
(9)

 إليو. ي  من اؼبعٌت األصل االنتقاؿُ  بُ طلَ اؼبعٌت الذي يُ  :ها يعٌتبلفظِ  اؼبقصودِ  عنو( أي: اؼبعٌت اؼبكٌتَّ  رِ )باعتبا  
(10)

  ناياتِ الكِ  مواردِ  ب عُ تَ وتػَ  االستقراءِ  مِ ( حبكْ أقساـٍ  ةِ )إل ثبلث  
(1)

 .(األقساـِ  من الثبلثةِ  ؿُ )األوَّ   
(2)

 .الِكنايةِ  و بطريقِ إفادتَو وإفهامَ  اؼبقصودُ  عنو فيها( أي: يكوفُ  ٍِت  كْ مَ الْ  يكوفُ  ةٌ )ِكناي  
(3)

 اؼبقصودُ  وذلك بأف يكوفَ  القامةِ  وطوؿِ  والكرـِ  ودِ كاعبُ   بالغَتِ  اؼبعٌت القائمُ  يوى ,ةِ اؼبعنويَّ  من الصفاتِ  (ةً )صف  
ىو  ,عنها ٍِتَّ كْ مَ الْ  :, أعٍِت تةِ اؼبثبَ  رُ تصو   فصارَ  تلك الصفةِ  قاـَ مُ  قيمتْ أخرى أُ  من صفةٍ  معٌت الصفةِ  إفهاـَ منها ىو  بالذاتِ 
منها إل  الذىنِ  انتقاؿُ  ما يكوفُ  يوى قريبةٌ  ,قسماف وىذه الصفةُ  ,ا كاؼبعلوـِ إثباِتِ  ألف نفسَ  ؛اإثباِتِ  نفسَ ال  ,بالذاتِ  اؼبقصودَ 

أو  طةٍ عنو بواسِ  ٍِت  كْ مَ منها إل الْ  االنتقاؿُ  ما يكوفُ  يوى وبعيدةٌ  ,إليو لِ عنو واؼبعٌت اؼبنتقَ  لِ بُت اؼبعٌت اؼبنتقَ  طةٍ واسِ  عنو بغَتِ  ٍِت  كْ مَ الْ 
 .بوسائطَ 

(4)
 .راً أخاىا صخْ  حُ دَ سبَْ ( ءِ )كقوِؿ اػبنسا  



 ٔٗٗ 

ٓي  ضةدً اجل   َٮي٢ي  ًٕ  رٚي  (5)ةذى إذا ٦ة مى  ٦ةدً الؿَّ  ٠سيي      ٧ةدً ا٣
 . (10)٥ه ٠ؿي  (9)ي ؽه ق  (8)حً ا٣ٞة٦ى  ٢ي َٮي  (7)أ٫٩ (6)دؿيؽي 

ٍ يس حه ٠ً٪ةي (11)()كاثلةين ً  ًن  ١ٍ ٧ى ٮف ال ٍ  ٮى ، حن (12)كجحن ٔ٪٫ ٚي٭ة ن  خى ت  (14)ـي ٫، كال١ؿى يٍ بى زٮ ثنيى  (13)ؽي ضٍ ٧ى / ال
  (15)٫.دااً رً 

ً   (1)دؿيؽي  ٍ  كجحى ن  .(2)إحل٫ ـً كال١ؿى  ؽً ضٍ ٧ى ال
ٍ  يسٮفي  ٠ً٪ةيحه  (3)()كاثلة٣ري  ً  وٛحو  ٔ٪٫ ٚي٭ة ٗيى  ًن  ١ٍ ٧ى ال  /  (5)، ٠ٞٮًل (4)كجحو كال ن

ٍ  يى أثي (7)٢  ثس (6)نيالٌةربً    (11)فً األً٘ة ٓى ة٦مى  (10)ني٪ً ا٣ُةٔ (9)ك    (8)ـً ؾً مي

                                        
(5)

 .قَ فَ نػْ وأَ  ؽَ ا( أي: فرَّ تَ شَ  إذا ما الرمادِ  . كثَتُ مادِ العِ  رفيعُ  جادِ الن   لُ )طوي  
(6)

 .جادِ الن   بقوؽِبا طويلُ  ( أي: اػبنساءُ دُ )تري  
(7)

 .رٌ وىو أخوىا صخْ  حُ )أنو( أي: اؼبمدو   
(8)

 أنو. مادِ العِ  بقوؽِبا رفيعُ  وتريدُ ( ةِ القامَ  لُ )طوي  
(9)

 أنو. الرمادِ  بقوؽِبا كثَتُ  دُ ( وتريدٌ )سي  
(10)

 ,قريبتاف افِ يَ ولَ واألُ  , با عن الصفةِ ٌَت كْ يُ  كناياتٍ   على ثبلثِ  ىذا البيتُ  فقد اشتملَ  اإلعطاءِ  ( أي: كثَتُ  )كريٌ   
 ومنها إل كثرةِ  ,زِ واػببْ  خِ الطبْ  ومنها إل كثرةِ  ,اإلحراؽِ  إل كثرةِ  الرمادِ  من كثرةِ  االنتقاؿُ  يفيها ى والوسائطُ  ,بعيدةٌ  واألخَتةُ 

 . وىو اؼبقصودُ  ,ومنها إل الكرـِ  ,ةِ لَ كَ األَ 
(11)

 ( منها. )والثاين  
(12)

 دَ قصِ ويَ  صفةِ بال حَ صر  وذلك بأف يُ  ,عنو هانفيَ أو  ؼبوصوؼٍ  صفةٍ  ( أي: إثباتَ عنو فيها نسبةً  ٍِت  كْ مَ الْ  يكوفُ  ةٌ )ِكناي  
 .بالذاتِ  اؼبقصودَ ه ىو لغَتِ  اإلثباتِ  بسببِ  للمرادِ  اإلثباتُ  فيصَتُ  ,با وىو اؼبوصوؼُ  ,ا للمرادِ عن إثباِتِ  ا لشيءٍ بإثباِتِ  الِكنايةَ 

(13)
 .الشرؼِ ( أي: دِ اجمل وَ )كب  

(14)
 .سٍ نفْ  يبِ عن طِ  اؼباؿِ  ؿُ عنها بذْ  نشأُ يَ  ( ىو صفةٌ و والكرـُ يْ ثوبػَ  )بُتَ   

(15)
و, ومن ردائِ  أجزاءِ  ربتَ  الثاين و وبكوفِ يْ ثوبػَ  أجزاءِ  بُتَ  األوَّؿِ  لو بكوفِ  ـِ والكرَ  دِ اجملْ  بوتِ  عن ثُ ٌتَّ و( فكَ ردائِ  تَ )رب  

 دِ واجمل الِكنايةِ  بطريقِ  للموصوؼِ  بوتَ الث   فأفادَ  الثوبُت والرداءِ  صاحبُ وليس إال  ,بما لو عن موصوؼٍ أف الكونُت ال ىبَ  اؼبعلوـِ 
  ػهما فما ؼبوصوفِ ثبوِتُ  بُ طلَ وإمبا يُ  ,َلبافطْ مذكوراف فبل يُ  ـُ والكرَ 

(1)
 .( بذا القوؿِ ريدُ تُ )  

(2)
 .إليو( ال غَتُ  والكرـِ  دِ اجملْ  سبةَ نِ )  

(3)
 ( منها.ثُ )والثال  

(4)
 . فاألوَّؿُ  ,ىذه الثبلثةِ  أو غَتَ  موصوفاً عنو  ٍِت  كْ مَ الْ  يأف يكوفَ  سبةٍ وال نِ  صفةٍ  عنو فيها غَتَ  ٍِت  كْ مَ الْ  يكوفُ  ةٌ )ِكناي  

(5)
 رِ الشاع)كقولِو( أي:   

(6)
 ُت.بِ الضارِ  حُ دَ مْ أَ أي:  ,على اؼبدحِ  بَ صِ ُت( نُ بِ رِ )الضا  



 ٔٗ٘ 

 .(13)ًب ٨ٔ ا٤ٞ٣ٮًف األً٘ة ًٓ  ث٧ضة٦ىنَّ ٠ (12)ٚإ٫٩
ى إف ٠ (14)كال١ً٪ةيحي  ٍي  ٍت رثي  (18)ٚإفَّ ، ٠ؿي٥ه  ، أل٦ةدً الؿَّ  / ٬ٮ ٠سيي  ٮى ، حن (17)د٤ٮيةن   (16)ٍخ يى ٧  قي   (15)ٚي٭ة الٮقةا

ى  (19)٦ةدً الؿَّ  ةى ٠رث ـً ت  ،  (20)اإلظؿاؽً  ٠رثةى  ـي كذ٤
ى   (1)اإلظؿاؽً  ككرثةى  ـً ت ى  (3)٭٧ةدى ككرث،  (2)كالٍبً  غً ا٣ُجٍ  ٠رثةى  ـي كذ٤ ـً ت ى  (5)كه (4)نياآلكً  ٠رثةى  ـي كذ٤ ـً ت  ـي كذ٤

ٌ   ٠رثةى  ٌ    (7)ةى ككرث، (6)يٛةفً ال ى  (8)يٛةفً ال ـً ت  . (9)ـى ال١ؿى  ـي كذ٤
                                                                                                                                   

(7)
 .( سيفٍ ل  )بك  

(8)
 .قاطعٍ أي:  ,ساكنةٌ  هما خاءٌ وبينَ  ,مةِ اؼبعجَ  الذاؿِ  رِ وكسْ  اؼبيمِ  ( بضم  ـِ ذِ ـبُْ  ضَ )أبي  

(9)
 .حُ دَ )و( أم  

(10)
 .حِ مْ )الطاعنُت( أي: الضاربُت بالر   

(11)
 .دُ اغبقْ وىو  ,نٍ غْ ضِ  عُ صبْ  واألضغافُ  ,عِ من اعبمْ  مكافٍ  اسمُ  ,عٍ مَ ؾبَْ  عُ صبْ  امعَ ؾبَ ( األضغافِ  امعَ ؾبَ )  

(12)
 .رَ الشاع)فإنو( أي:   

(13)
هم أرواحِ  هم وإخراجِ نفوسِ  إلجهازِ  افِ األقر  والطاعنُت قلوبَ  :( فكأنو يقوؿُ عن القلوبِ  األضغافِ  عِ  دبجامِ ٌتَّ كَ )  

}لَْيَس   :و تعالقولِ  كبوَ  السابقةِ  الثبلثةِ  غَتَ  ٍِت  كْ مَ الْ  وىو أف يكوفَ  والثاين ,موصوفةٌ  يبل ى ,نسبةٌ  وال ال صفةٌ  ، والقلوبُ بسرعةٍ 
 .رْ بػَّ فتدَ  ثلِ مِ الْ  ثلِ مِ بنفي  وال دبوصوؼٍ { فإنو َكٌتَّ بو عن نفي اْلِمثِل وىو ليس بنسبٍة وال صفٍة ءٌ يْ َكِمْثِلِو شَ 

(14)
 ألنو.  ؛وإيباءٌ  زٌ ورمْ  وتلويحٌ  تعريضٌ  ؛أقساـٍ  إل أربعةِ  نقسمُ تَ  والسياؽِ  أي: اللوازـِ  الوسائطِ  ( باعتبارِ ةُ )والِكناي  

(15)
ببل  ِكنايةً عليو   للفظُ ا قَ طلِ الذي أُ  اؼبلزوـِ  و وبُتَ لفظُ  لَ عمِ الذي استُ  البلزـِ  ( أي: بُتَ فيها الوسائطُ  تْ ثُػرَ )إف ك  

 .تعريضٍ 
(16)

 .( أي: تلك الِكنايةُ تْ يَ ظُب  )  
(17)

 .غالباً  اإلدراؾِ  بعيدةُ  الوسائطِ  وكثرةُ  ,عدٍ ؾ من بُ إل غَتِ  َتَ شِ تُ ىو أف  ف اللغةِ  ( ألف التلويحَ اً )تلووب  
(18)

 كثرةُ   يوى ,أربعةً  فيو وسائطَ  يى اؼبستعَملةِ  ـِ الكر  وبُتَ  الرمادِ  كثرةِ   فإف( بُتَ  أي: كريٌ  ,الرمادِ  ىو كثَتُ  :وَ )كب  
 ألف. ؛يفافالض   اآلكلُت وكثرةُ  وكثرةُ  الطابخِ  وكثرةُ  اإلحراؽِ 

(19)
 بو. ٍِت  كْ مَ ( الْ الرمادِ  ةَ )كثر   

(20)
 .اإلحراؽِ  إال بكثرةِ  رُ ثػُ كْ يَ ال  أف الرمادَ  ضرورةَ  ,رِ دْ القِ  ربتَ  بِ اغبطَ  ( أي: إحراؽِ اإلحراؽِ  كثرةَ   ـُ ستلزِ تَ )  

(1)
 .خِ للطبْ  رِ القدْ  ربتَ  بِ اغبطَ  إحراؽِ  ( أي: كثرةُ اإلحراؽِ  ةُ )وكثر   

(2)
 الطبخِ  إال لفائدةِ  من العقبلءِ  رُ دُ صْ ال يَ  اؼبذكورَ  ألف اإلحراؽَ  ؛زُ بػَ وما ىبُ  ,خُ طبَ ( أي: ما يُ زِ واػببْ  الطبخِ  كثرةَ   ـُ ستلزِ تَ )  

 نبا.وكبوِ  واػببزِ 
(3)

 .بزِ واػبُْ  خِ الطبما( أي: ِتُ )وكثر   
(4)

 ؤكلَ ليُ  بزُ إمبا ىبُ  وكذا اػببزُ  ,ليؤكلَ  طبخُ إمبا يُ  أف اؼبطبوخَ  ألف العادةَ  ؛واؼبخبوزِ  اآلكلُت( لذلك اؼبطبوخِ  )َتستلِزـُ كثرةَ   
 اآلكلوف لو. رَ كثػُ   رَ فإذا كثػُ 

(5)
 اآلكلُت. ةُ ( أي: كثر ي)وى  



 ٔٗٙ 

 . (14)ث٤يؽه  ًبٌّ ٗى  م/. أٮه ػٍ رً  نيه ٧ً / ٬ٮ قى  ٮى ، حن (13)ـان مٍ ر  (12)ٍخ يى ٧  قي  (11)ٍخ يى ًٛ ػى ك (10)ٍخ ٤َّ كإف ٝى 
ٍي  ٍخ كإف ٤َّٝ   ،.(18)كإمةرةن  ءن إي٧ة  (17)ٍخ يى ٧  قي ، (16)ٍخ عى ًى كى ك  (15)أك ل٥ دس٨ٍ  ٚي٭ة الٮقةا

 
 / (1)حنٮى 

  
ى
ٍ  ة رأيخى ٦ى  كى أ   ؽى ضٍ ٧ى ال

ى
  (3)ؿً ذعٮَّ ز٥ ل٥ يى  حى عى ٤ٍَ  ؿً آ ؾ     (2)٤٫ى ظٍ  رى قى ٣ٍ أ

 ٩ً ٨ٔ ٠ٮ  (4)٠ً٪ةيحن 
ى
 . (5)مةدان ٭٥ أ

                                                                                                                                   
(6)

 الرمادِ  لكثرةِ  يةَ اآلكلُت اؼبؤد   أف كثرةَ  وذلك ألف الغالبَ  ؛فٍ يْ ضَ  عُ صبْ  ,مةِ عجَ اؼب الضادِ  رِ ( بكسْ يفافِ الض   ةَ )َتستلِزـُ كثر   
 .ال من العياؿِ  ,من األضياؼِ  إمبا تكوفُ 

(7)
 .( وجودِ ةُ )وكثر   

(8)
 .ؼِ يفاف( للموصو ض  )ال  

(9)
 كثرةَ   الرمادِ  كثرةِ   هم بعدَ بعضُ  وزادَ . ىذا فِ الضيْ  و حبق  قيامُ  يى اليت ووضيافتَ  اؼبوصوؼِ  ـَ ( أي: كرَ ـَ رَ )َتستلِزـُ الك  

 . لٌ ف ذلك سهْ  بُ طْ واػبَ  ,طبسةً  واؼبقصودِ  الِكنايةِ  بُتَ  الوسائطُ  فتكوفُ  رِ مْ اعبَْ 
(10)

 .ةِ لَّ مع القِ  دتْ جِ أو وُ  رأساً  تْ مَ انعدَ  سواءٌ  كثَتةً   الوسائطُ  أي: وإف َل تكنِ  الكثرةِ  ـُ عدَ  ةِ لَّ بالقِ  ( اؼبرادُ تْ لَّ قػَ )وإف   
(11)

 .ببل تعريضٍ  فيو واألصلِ  اؼبستعَملِ  بُتَ  ( أي: ف اللزوـِ تْ يَ فِ خَ )و   
(12)

 .( تلك الِكنايةُ تْ يَ ظُب  )  
(13)

وىو ما  فاألوَّؿُ  بٍ أو حاجِ  ةٍ فَ شَ  بنحوِ  ةِ يَ فْ اػبِْ  منك على سبيلِ  إل قريبٍ  شَتَ ىو أف تُ  ف اللغةِ  ( ألف الرمزَ زاً مْ )ر   
 . والثاين فاً رْ عُ  هما واسطةٌ ا وليس بينَ فَ القَ  ضِ بعرْ  وِ لَ  عن البػَ ٌتَّ كَ فَ  ,وُ لَ َفا، أي: أبػْ القَ  قوِلك، ىو عريضُ  ، كما ففيو أصبلً  متْ دَ عَ انػْ 

 (ليدٌ بَ  ِب  أي: غَ  ,وٌ خْ رِ  ُتٌ ىو ظبَِ  ) كبَو: ةِ مع القلَّ  تْ دَ جِ وىو ما وُ 
(14)

 ضَ ستلزماف عرْ يَ  وَ خْ والر   نَ مَ ، ألف الس  واحدةٌ  ما إال واسطةٌ هوليس بينَ  والببلدةِ  عن الغباوةِ  وِ خْ والر   س َمنِ  بالَكٌتَّ ف  
 .والببلدةَ  الغباوةَ  ستلزـُ القفا يَ  ضَ القفا وعرْ 

(15)
 .أصبلً  ( واسطةٌ أو َل تكنْ , فيها الوسائطُ لَّْت )وإف ق  

(16)
 .ببل تعريضٍ  ( أي: ف اللزوـِ تْ حَ ضَ وَ )و   

(17)
 ( تلك الِكنايةُ تْ يَ ظُب  )  

(18)
فيو  تْ وىو ما قلَّ  فاألوَّؿُ  ,ءُ ها اإليباثلُ ومِ  ,ظاىرةٌ  يوى ,ةً يَّ س  حِ  أف تكوفَ  اإلشارةِ  لَ ألف أصْ  ؛(وإشارةً  ءً ا)إيب  

 .الوسائطُ 
(1)

 .الشاعرِ  ( قوؿِ وَ )كب  
(2)

 و.تَ لَ زِ و ومنْ متَ يْ و( أي: خَ ى رحلَ قَ ألْ  اجملدَ  ما رأيتَ  وَ )أ  
(3)

 عنهم.( أي: ؿِ تحوَّ مث َل يَ  طلحةَ  ؿِ )ف آ  
(4)

 .ِكنايةً   ىذا القوؿِ  كوفِ   حاؿَ أي:  ,على اغباؿِ  بِ ( بالنصْ ةً ِكناي)  



 ٔٗٚ 

يكّمَّ  (7)ؽً ىلع الكية (6)٫٭٧ً ٚى  ؾ ؽي ذى٧ً ٍٕ حى  ٨٦ ال١ً٪ةيحً  ك٬٪ةؾ ٩ٮعه    حي إ٦ة٣  (9)، ك٬ٮ(8)ٕؿيٌةن دى ي
ـً  ؿٍ إىل  (10)الالك  ,(12)٩ةظيحو  م/أ (11),ضو ٔي

 
 
 
 
 

ًٓ  ٥ي ٤ٍٔ   (1)الؽي
ٓي  ـً  تكنيً  قي كصٮ (4)ث٫ ؼي ٕؿى يي  (3)٥ٍ٤ه ٔ (2)الؽي ً  ًٜ ثً املُة (5)الالك  . (6) الةؿً ضى ذى ٍٞ ٧ي ل

                                                                                                                                   
(5)

 ـِ مع عدَ  طلحةَ  و ف آؿِ رحلَ  اجملدِ  ف إلقاءَ وذلك أل ,مع الظهورِ  واحدةٍ  بواسطةٍ  ( أي: أشرافاً م أؾباداً َّنِ )عن كو   
 لفظُ  عَتَ واستُ  بكلٍّ  صاؿِ ف االت   الرغبةِ  عِ جبامِ  ن شاءَ و مَ بنزولِ  ص  ىبَُ  لٌ لو رحْ  ,شريفٍ  لٍ برجُ  اجملدَ  وَ حيث شبَّ  ي   ؾَباز معًٌت  ؿِ التحو  
ُشبَّوِ 

من ذلك   ـَ لزِ  ؿٍ و  و ببل ربَ رحلَ  ِقياً لْ مُ  اجملدُ  لَ عِ مَّا جُ ولَ  ,ييبلً زبَ  لِ الرحْ  و وىو إلقاءُ من لوازمِ  بشيءٍ  زَ مِ ورُ  ؼَ ذِ مث حُ  وِ بو للمشبَّ  اؼب
ُشبَّوَ  دَ أف اجملْ  ىم معهم، وذلك بواسطةِ جداف غَتِ وُ  ـِ لعدَ  طلحةَ  و آؿَ و وموصوفِ ل  ؿبََ  كوفُ 

لو من  البدَّ  ىو صفةٌ  لِ الرحْ  يبذ اؼب
عن   القفا ِكنايةٌ  ك : ىو عريضُ قولِ  كبوَ  مع الوضوحِ  الواسطةُ  وىو ماَل تكنِ  :ها. والثاينبنفسِ  ظاىرةٌ  وىذه الواسطةُ  لٍّ وؿبََ  موصوؼٍ 

 . كما قيلَ   فاً عرْ  وِ لَ البػَ ف  القفا ظاىرٌ  ضَ رْ على أف ع بناءً  وَ و أبلَ كونِ 
(6)

 ها.عنو بلفظِ  ٍِت  كْ مَ الْ  اؼبعٌت اؼبقصودِ  مِ و( أي: ف فهْ ف فهمِ  عتمدُ يَ  من الِكنايةِ  عٌ )وىناؾ نو   
(7)

جاز  ,عِ ها ال على الوضْ ا وسياقِ استعماؽبِ  ( أي: ؿبل  ؽِ )على السيا  
َ
 .ي  وال على اؼبعٌت اؼب

(8)
و وظباعِ  ,وعند سياقِ  مُ فهَ يُ  رَ  آخَ بو ؼبعًٌت  ضَ ر  عَ ليػُ  ؛عنو ٍِتٍّ كْ  مَ ف معًٌت  اؼبستعَملُ  ظُ تعريضاً( كنائيًا فهو اللف )ُيَسمَّى  

 بو. حاً َل يكن مصرَّ  بو اؼبقصودُ  ضُ رَّ عَ مُ واؼبعٌت الْ  ,التصريحِ  خبلؼُ  ألف التعريضَ  ؛بذلك يَ ظُب  
(9)

 .اؼبتكل مِ  لِ فعْ دبعٌت  ي  نائالكِ  ضُ )وىو( أي: التعري  
(10)

 و.( أي: توجيهُ الكبلـِ  ةُ )إمال  
(11)

 .اؼبهَملةِ  العُتِ  ( بضم  ضٍ رْ عُ )إل   
(12)

 .الكبلـِ  من سياؽِ  بو اؼبقصودِ  ضِ اؼبعٌت اؼبعرَّ  على ضُ رْ ىذا العُ  ؿ  يدُ  ي  نائوىو اؼبعٌت الكِ  وجانبٍ ( ةٍ ناحي)أى   
(1)

 البديعِ  ْلمُ ع  
 .لثبلثةِ ا الببلغةِ  علوـِ  رُ آخِ 

(2)
  ( لغةً عُ )البدي  

ُ
فيما ىو  إذا كاف غايةً  الداؿِ  م  بضَ  الشيءُ  عَ دُ من بَ  أو الغريبُ  ,سابقٍ  مثاؿٍ  على غَتِ  اؼبوجودُ  عُ ْختَػرَ اؼب

 واصطبلحاً.  ,فيو لطيفاً  غريباً  ه حىت صارَ أو غَتِ  مٍ فيو من علْ 
(3)

 .رةِ و اؼبقرَّ مسائلِ  سةِ من فبارَ  حاصلةٌ  كةٌ لَ ( أي: مَ لمٌ )ع  
(4)

 .ىذا العْلمِ  بو( أي: بسببِ  ؼُ عرَ يُ )  



 ٔٗٛ 

يكّمَّ  (9)املٕىن إىل تكنيً  (8)٦٪٭ة ٓي ؿصً يى ٦ة  (7)ك٬ؾق الٮصٮقي   . (11)حً يَّ املٕ٪ٮ ًت ٪ةك  ثةملع (10)ي
ٕي ٨٦ يى  اجلةًس  / ػيي  اجلةسى  َضي  يى  ٠ٞٮلًٟ لنؼهو   .(1)٭٥٪ٛ

ًِ  ٦٪٭ة إىل تكنيً  ٓي ؿصً ك٦ة يى  يكّمَّ   (1)ال٤ٛ  . (3)حً ال٤ْٛيَّ  ًت ٪ةك  ثةملع  (2)ي
                                                                                                                                   

(5)
دبعٌت أننا  اإلدراؾِ  قُ ىنا مطلَ  باؼبعرفةِ  ، واؼبرادُ ناً حسَ  با الكبلـُ  صَتُ يَ  واؼبزايا اليت ( أي: الوجوهُ  الكبلـِ  ربسُتِ  هُ )وجو   

، الطاقةِ  ها بقدرِ ىا وتفاصيلِ بأعدادِ  ؽُ د  صَ ونُ  ,ةِ نَ احملس   هِ تلك الوجو  و معاينَ مسائلِ  من فبارسةِ  اغباصلةِ  كةِ وباؼبلَ  بذا العْلمِ  رُ نتصوَّ 
ؽبذا  ألنو ال قواعدَ  ؛والبيافِ  اؼبعاين يمَ لْ ف عِ  بقَ كما سَ   من القواعدِ  جةِ اؼبستخرَ  بالفروعِ  قةَ اؼبتعل   اعبزئيةَ  با اإلدراكاتِ  وليس اؼبرادُ 

 . رْ دبػَّ فتَ  منها فروعٌ  جَ ستخرَ حىت يُ  العْلمِ 
(6)

 رعايةِ  إال بعدَ  للكبلـِ  ةً نَ ؿبس   تلك الوجوهُ  د  عَ و على معناه، فبل تػُ اللتِ دَ  ( أي: مع وضوحِ ؼبقتضى اغباؿِ  قِ بِ ؼبطا)ا  
ٌ بػَ و وىذا مُ اللتِ دَ  وضوحُ  الثاين واألمرُ  ,اؼبعاين مِ بعلْ  ؼُ عرَ وىذه تُ  ,ى اغباؿِ ضَ تَ قْ مُ لِ  الكبلـِ  مطابقةُ  األوَّؿُ  األمرُ  :األمرين  مِ ف علْ  ُتَّ
أف  را فيو لبيافِ كِ ، بل ذُ البديعِ  مِ علْ  ف تعريفِ  داً يْ هما قػَ وليس رعايتُ  ,اػبنازيرِ  ف أعناؽِ  ر  الد   كتعليقِ   وإال كانت تلك الوجوهُ  البيافِ 
 ي  العباس لِ اؼبتوك   بنِ  ز  عتػَ اؼب بنُ  اهللِ  عبدُ  و فهو اػبليفةُ عُ ها. وأما واضِ ال ف معرفتِ  نةً فيو ؿبس   اؼببحوثةِ  ف كوف الوجوهِ  هما شرطٌ رعايتَ 

 وابنِ  ي  ْسَكر العَ  بلؿٍ ىِ  كأب  ,فيو كثَتوفَ  فَ لَّ مث أَ  ,الكاتبُ  جعفرٍ  بنُ  دامةُ ه قُ أثرَ  ىفتَ مث اقػْ  ,فيو فَ من ألَّ  ؿُ ، فهو أوَّ ٜٕٙ سنةَ  َّفوَ اؼبتػَ 
َرواين  القَ  َشيقٍ رُ   ىم. غَتِ و  ي  وِ مَ اغبَْ  ةَ جَّ حُ  وابنِ  ي  ل  اغبُْ  الدينِ  ي  فِ وصَ  يػْ

(7)
 .ؿٌ أوَّ  مبتدأٌ  السابقةِ  الرعايةِ  بعدَ  اغباصلِ  الكبلـِ  ربسُتِ  ( أي: وجوهُ هُ )وىذه الوجو   

(8)
 .ثافٍ  مبتدأٌ  منها( أي: من ىذه الوجوهِ  ِجعُ )ما ير   

(9)
 .وبالذاتِ  الً اؼبعٌت( أوَّ  )إل ربسُتِ   

(10)
 .عُ )ُيَسمَّى( أي: ىذا النو   

(11)
  ضِ رَ وبالعَ  ا, لكن ثانياً أيضً  اللفظِ  ربسُتَ  فيدُ ه قد يُ أفرادِ  ( وإف كاف بعضُ ةِ يَّ اؼبعنو  تِ ناس  )باحمل  

(1)
 رَ ألف حصْ  ؛الناسَ  ر  ضُ عن الذي يَ  ةِ عن نفي اػبَتيَّ  هم( ِكنايةً نفعُ من يَ  الناسِ  : خَتُ  الناسَ  ر  ضُ يَ  صٍ )كقوِلك لشخ  

الذي ىو  التعريضِ  منو بطريقِ  فهمُ ويُ  ,ي  نائىم وىذا ىو اؼبعٌت الكِ ر  ضُ ن يَ مَ  كل    و انتفاؤىا عنمِ الزِ  نمِ  الناسَ  نفعُ فيمن يَ  ةِ اػبَتيَّ 
َ اؼبعَ  أف ىذا الشخصَ  بالسياؽِ  اإلفهاـُ  كقوِلك:   فاألوَّؿُ  ,ؾَبازاً  وقد يكوفُ  ,حقيقةً  التعريضُ  ىذا وقد يكوفُ  ,ةُ عنو اػبَتيَّ  تْ فَ انتػَ  ُتَّ
 مِ كل  تَ  عندَ  يقَ ولكنو ؼبا سِ  ,حقيقةٌ  فالكبلـُ  وءٍ بسُ  مَ كلَّ ألنو تَ  ؛فبقوتٌ  أف زيداً  إفهاـَ  تَ وأردْ  ,الناسُ  ٍتتَ قُ مْ فيَ  وءٍ أنا بسُ  مُ أتكلَّ  لستُ 

  غَتَ  اـِ ف اغبمَّ  وداً سُ أُ  رأيتُ  :كقوِلك  :. والثاينعِ ال من الوضْ  ىذا اؼبعٌت من السياؽِ  مَ هِ و, وفُ دبقتِ  كاف فيو تعريضٌ   بالسوءِ  زيدٍ 
 فالكبلـُ  ,عليو يبَ وعِ  تَ قِ فمُ  ,اـِ و ف اغبمَّ عورتَ  فَ شَ منهم أنو كَ  رَ دبن حضَ  تعريضاً  ,عليهم يبَ وال عِ  ,واتُ قِ ما مُ ف ,كاشفُت العورةِ 

جاز  من السياؽِ  منو ىذا اؼبقصودُ  مَ هِ ولكنو فُ  ؾَبازٌ 
َ
 ؾَبازاً  وتارةً  ,حقيقةً  و تارةً لفظُ  يكوفُ  أف التعريضَ  رَ وبذا ظهَ  ,ي  ال من اؼبعٌت اؼب

 ياطةِ اػبِ عن  كالتعبَتِ   ,وحبتِ و ف صُ ه لوقوعِ غَتِ  بلفظِ  الشيءِ  رُ ذكْ  يوى ,ةِ لَ اؼبعٌت كاؼبشاكَ  لتحسُتِ  ةِ بالتبعيَّ  أعٍت رْ بػَّ فتدَ  رى ِكنايةً وأخ
 ضَ الغرَ  ، لكنَّ قٌ فِ متَّ  واللفظَ ، فٌ ألف اؼبعٌت ـبتلِ  ؛ةِ اللفظيَّ  سةِ اجملانَ  ؼبا فيو من إيهاـِ  ؛نٌ حسَ  و، فاللفظُ ها ف صحبتِ لوقوعِ  بالطبخِ 
 و. ها ف صحبتِ لوقوعِ  اؼبطبوخِ  كطبخِ   اػبياطةِ  لُ جعْ  يَّ األصل

(1)
 . وبالذاتِ  الً ( أوَّ اللفظِ  منها إل ربسُتِ  عُ رجِ و ما يَ )  

(2)
 .عُ )ُيَسمَّى( أي: ىذا النو   



 ٜٔٗ 

  (4)حي املٕ٪ٮيَّ  ٪ةتي املعك  
ِه  ؿى ؾ٠ى يي أف  (5)حي يى رً ٮٍ اتلَّ  ـً ٧ي ٭ٍ ذى  ري ةدى تجى يى  (7)ته / ٝؿي (6)ل ٦ٕ٪يةف ٣ٛ  دي املؿا (11)٬ٮ (10)ؽه ثٕي (9)، ك(8)٫ ٨٦ الالك

  (14)حو يَّ ػٛ (13)حو ٣ٞؿي٪ (12)ثةإلٚةدةً 
٥ٍ ثًةل٤َّ /   (1)حنٮى  َّٚةزي ذىٮى ل حى ً ٮى اذلَّ ةرً  (2)ي٢ًٍ }كى٬ي ؿىٍظذي٥ٍ ثًةجلَّ٭ى ة صى ٤ى٥ي ٦ى ٍٕ يى ؿىٍظذي٥ٍ ٦ٕ٪ةق الٕيؽى  (3)كى  ,{ أرادى ثٞٮًل صى

 /   (5)، ككٞٮًل  (4)ك٬ٮ اردسةبي اذل٩ٮًب 

                                                                                                                                   
(3)

. اللفظِ  لتحسُتِ  روضِ والعُ  عِ بَ التَّ  لكن بطريقِ  اؼبعٌت أيضاً  ربسُتَ  فيدُ ه قد يُ أفرادِ  كاف بعضُ   فْ إ( و ةِ يَّ اللفظ تِ ناس  )باحمل  
 بدوفِ  واً عفْ  فجاءتْ  ,ها اؼبعٌتبَ إال إذا طلَ  نِ سْ ها من اغبُ موقعَ  قعُ ال تَ  ةَ اللفظيَّ  ها وخصوصاً كلَّ   ناتِ صبعوا على أف احملس  ىذا وقد أَ 

 .لةٌ ْبَتذَ فمُ وإال  فٍ تكل  
(4)

 ةُ اؼبعنويَّ  تُ ناس  احمل  
(5)

 ه. واصطبلحاً.غَتَ  ظهرتَ وأَ  وتَ رْ ستػَ إذا  ةً يَ رِ وْ تػَ  اػببَ  تُ يْ رَّ وَ  مصدرُ  ( لغةً ةُ يَ رِ تػَّوْ )ال  
(6)

 هما لزوـٌ بينَ  عتبُ ا ال يُ ؾَبازيًّ  خرُ واآل ,احقيقيًّ نبا أو أحدُ  ,ُتُت أو ؾَبازيَّ حقيقيَّ  اكان  لو معنياف( سواءٌ  لفظٌ  كرَ ذْ يُ ) أف   
 نبا.، أحدُ رِ خَ نبا لآلمن أحدِ  وانتقاؿٌ 

(7)
 .مِ هْ ( أي: إل الفَ بٌ )قري  

(8)
 فيو. اللفظِ  استعماؿِ  كثرةِ ل( و من الكبلـِ فهمُ  رُ تبادَ يَ )  

(9)
 .رُ )و( اؼبعٌت اآلخ  

(10)
 فيو. اللفظِ  استعماؿِ  ةِ لقلَّ  ؛مِ ( عن الفهْ دٌ )بعي  

(11)
 .دُ )ىو( أي: اؼبعٌت البعي  

(12)
 لو. اللفظِ  ( أي: بإفادةِ باإلفادةِ  دُ )اؼبرا  

(13)
 .القريبِ  من إرادةِ  مانعةٍ  على قرينةٍ  ف ىذه اإلرادةِ  اعتمادٍ ( أي: ةٍ لقرين)  

(14)
 السامعُ  مُ توىَّ فيَ  ه باؼبعٌت القريبِ رَ وستػَ  ى عن اؼبعٌت اؼبرادِ رَّ وَ  بذلك ألف اؼبتكل مَ  يَ للسامعُت ظُب   ةِ ( ولو بالنسبةٍ يَّ فِ خَ )  

 أيضاً  التوريةُ  ا وتكوفُ و. ىذَ خبلفِ  وإيهاـَ  اؼبرادِ  فيو خفاءَ  ألفَّ  ؛لِ والتخي   باإليهاـِ  ى أيضاً وُيَسمَّ  ,كذلك  وليسَ  ,رادٌ أنو مُ  ةٍ لَ وىْ  ؿِ ألوَّ 
فبل  مِ ما لو كاف اؼبعنياف متساويُت ف الفهْ  بعيداً  اؼبعٌت اؼبرادِ  كوفِ   بتقييدِ  جَ وخرَ  ,ؿِ من معنيُت كما ف األطوَ  أكثرُ  لو معافٍ  ف لفظٍ 

، ةً يَ رِ وْ و تػَ عن كونِ  اللفظُ  رُجُ وىبَْ  ,إال القريبُ  مُ فهَ فإنو ال يُ  ؛بلً أصْ  قرينةٌ  مَثَّ  ما إذا َل تكنْ  بالقرينةِ  جَ وخرَ  ,االً بل إصب ,ُيَسمَّى توريةً 
 ئذٍ حين اللفظُ  وال يكوفُ  ,ووإف كاف بعيدًا ف أصلِ  ,با قريباً  صَتُ ، فإف اؼبعٌت يَ واضحةً  ما لو كانت القرينةُ  ىا باػبفاءِ بتقييدِ  جَ وخرَ 

 .للبعيدِ  اؼبعٌت القريبِ  رَ تػْ سَ  ـِ لعدَ  توريةً 
(1)

 :و تعال( قولِ وَ )كب  
(2)

ـَ ُروحَ )   ال  ياغبياِة وى ُروحَ  ؛ُْتِ }َوُىَو الذي يَػتَػَوفَّاُكْم بِاللَّْيِل{( أي: يَقِبُض أرواَحكم عنَد النوـِ بِناًء على أف البِن آد
 .اليقظةِ  عندَ  إل اعبسدِ  عُ رجِ مث تَ  بالنوـِ  زَبرجُ  يالتمييِز وى وُروحَ زَبرُج إال باؼبوِت 

(3)
 . ثاـِ واآل فيو من الذنوبِ  مْ تُ بْ سَ {( أي: ما كَ }َويَػْعَلُم َما َجَرْحُتْم بِالنػََّهارِ )  



 ٔ٘ٓ 

ٍُ  (6)ظةزى  ؽان ية قي      (8)ؽي ٔجي  (7)ل ا٣ْباية    ٛةن ٣ي
  (10)ـيؽي ٚي٪ة يى  ةؾى ٛى صى      ك٣س٨ٍ   (9)نٍيي كى أ٩خ الي  

 . (13)٨٦ زادى  عه مٌةرً  ٢ٍٕه أ٫٩ ٚ  (12)املٞىٮدي  ؽي ، ك٦ٕ٪ةق الٕي (11)٥ه ٤ى ٔى أ٫٩  ٞؿيتي ا٣ ٦ٕىن يـيؽي 
  ُ  ،(15)نٍي ٦ٕ٪حني ٦ذٞةث٤ى  ثنيى   (14)ٓي ٬ٮ اجل٧ٍ  ةؽي جى ا٣
ةّةن  /ٝٮًل دٕةىل حنٮى  ٞى ٍح

ى
٥ٍ أ جي٭ي ٍكى تى ٝيٮده  (1)}كى ٥ٍ ري ٮفى (2)كى٬ي ٤ى٧ي ٍٕ ى اجلَّةًس الى حى ٍكرثى

ى
٣ىًس٨َّ أ ة٬ًؿان ،  (3){ }كى ّى ٮفى  ٤ى٧ي ٍٕ حى

ٍجيىة{  .(4)٨٦ًى اٍلىيىةًة ادل 

                                                                                                                                   
(4)

 بقرينةِ  ،اداً رَ وليس ذلك مُ  ,اعبلدِ  ق  شَ  ( مع أف معناه القريبَ الذنوبِ  , وىو ارتكابُ معناه البعيدَ  مْ تُ حْ رَ بقولِو جَ  دَ )أرا  
 كم.كم وَّناِر أي: ف ليلِ  }مُثَّ يُػَنب ُئُكْم دبَا ُكْنُتْم تَػْعَمُلوَف{ اآليةِ  رِ و ف آخِ قولِ 

(5)
 .رِ الشاع)وكقولِو( أي:   

(6)
 .وناؿَ  لَ ( أي: حصَّ حازَ  داً سي   )يا  

(7)
 . قُ اػبلْ  يوى ةِ يَّ بَ الْ  عُ صبْ  ايا( أي: اػببلئقُ رَ بػَ لو الْ  اً فطْ )ل  

(8)
 خاضعوف. ـٌ ( أي: خدَ دٌ )عبي  

(9)
 .مَ عليو وسلَّ  ى اهللُ صلَّ  اهللِ  رسوؿِ  طُ بْ سِ  طالبٍ  أب بنِ  ي  عل ( ابنُ )أنت اغبسُتُ   

(10)
 .( من الزيادةِ زيدُ فينا يَ  جفاؾَ  نْ )ولك  

(11)
 لكوفِ  ـٌ الزِ  اغبسُتِ  رَ ألف ذكْ  ؛سفيافَ  أب بنِ  معاويةَ  ابنُ  األوَّؿُ  ىو يزيدُ  صٍ ( أي: لشخمٌ أنو علَ  بُ يالقر  دُ زييَ )معٌت   

 .اؼبقاـِ  بقرينةِ  و ليس مراداً ولكنَّ  ,اظباً  يزيدَ 
(12)

 .( للشاعرِ اؼبقصودُ  دُ )ومعناه البعي  
(13)

 . صَ قَ نػَ  د  ضِ ( من زادَ  عٌ مضاِر  ْعلٌ )أنو ف  
(14)

 .صاؿِ ف االت   الواحدِ  أو ما ىو كالكبلـِ  واحدٍ  ( أي: ف كبلـٍ عُ ىو اعبمْ  ط َباؽُ ) ال  
(15)

 لِ هما كتقابُ يْ لذاتػَ  اػببلؼِ  هما غايةُ ا بأف كاف بينَ كاف حقيقيًّ   سواءٌ  وتقابلٌ  هما تناؼٍ ( أي: بينَ ُْت لَ معنيُت متقاب )بُتَ   
 حبياةِ  ياءُ اإلح قَ تعلَّ وىو أف يَ  ,األحواؿِ  بعضِ  بلف إال باعتبارِ ابَ تقَ فإَّنما ال يَ  واإلماتةِ  اإلحياءِ  لِ ا كتقابُ أو اعتباريًّ  واغبدوثِ  ـِ دَ القِ 
 ,الوقتِ  دِ تعد   عندَ  قِ اؼبتعل   وال باعتبارِ  ,هماأنفسِ  هما باعتبارِ بينَ  لَ َقابُ وإال فبل تػَ  ,و ف ذلك الوقتِ بإماتتِ  واإلماتةُ  ,ف وقتٍ  ـٍ رْ جِ 

على أَّنما  ناءً بِ  اؼبوجودِ  ـِ رْ على اعبِْ  والسكوفِ  اغبركةِ  لِ ُت كتقابُ بأف كاف اؼبتقاببلف وجوديَّ  اد  التضَ  لَ تقابُ  ي  اغبقيق لُ كاف التقابُ   وسواءٌ 
 لَ أو تقابُ  رِ ى والبصَ مَ العَ  لِ كتقابُ   ةِ كَ ، واؼبلَ ـِ العدَ  لَ و أو تقابُ بِ وسلْ  الوجودِ  قِ مطلَ  لِ كتقابُ   بِ والسلْ  اإلهبابِ  لَ أو تقابُ  افِ جوديَّ وُ 

كما ف قولِو   ,التناف بُ وجِ و على ما يُ بالتناف الشتمالِ  رُ شعِ فبا يُ  رَ كِ فبا ذُ  شيئاً  وُ شبِ ما يُ  لَ أو تقابُ  ةِ والبنوَّ  ةِ األبوَّ  لِ كتقابُ   فِ التضايُ 
 ,النارِ  من حرارةِ  النارِ  بو إدخاؿُ  رُ شعِ وما يُ  غالباً  على البودةِ  لِ اؼبشتمِ  من اؼباءِ  بو اإلغراؽُ  رُ شعِ { ؼبا يُ اراً وا نَ لُ خِ دْ أُ وا فَ قُ رِ غْ تعال : }أُ 

نبا أحدَ  لَ هما كأنو جعَ بينَ  لَ أي: قابَ  قَ اؼبعنيُت اؼبتقابلُت وطابَ  بُتَ  قَ وفَّ  ألف اؼبتكل مَ  ؛والتطبيقِ  قةِ طابَ باؼب اأيضً  وُيَسمَّى ىذا النوعُ 
وىو  اإلهبابِ  باؽُ نبا طِ أحدُ  ؛هما. مث ىو على نوعُتبينَ  قُ وافِ أي: يُ  ئُ كافِ يُ  ألف اؼبتكل مَ  ؛و لو وبالتكافؤِ دبطابقتِ  رِ على اآلخَ  قاً منطبِ 
 . باً وسلْ  فيو اؼبتقاببلف إهباباً  فْ لِ تَ ىبَْ ماَل 



 ٔ٘ٔ 

ىلع  (7)ذلٟ ٢ي ثً ث٧ة يٞة (6)تى ؤٍ ز٥ ي (5)أكرثى  (4)أك (3)نٍي حى  ث٧ٕ٪ى تى ؤٍ يي أف  كه ٤حي ثى املٞة  (2)ؽً جةُ  ا٣  (1)ك٨٦
ًسيان{ /ٝٮًل دٕةىل ٮى ، حن(8)ًت ا٣رتدي ٮا ٠ى حٍلىج١ٍي ٮا ٝى٤ًيلن كى ١ي عى ٌٍ  .(9)}ٚى٤ٍيى

                                                                                                                                   
(1)

 . ظافَ يَػقْ دبعٌت  ,}َورَبَْسبُػُهْم أَيْػَقاظًا{( صْبُع يَِقٍظ على وْزِف َعُضٍد أو َكِتفٍ و تعال : قولِ  وَ )كب  
(2)

 ,باغبواس   لى اإلدراؾِ ع شتملُ تَ  ألف اليقظةَ  ؛ُؽ اإلهبابِ ا}َوُىْم رُُقوٌد{( صْبُع راقٍد فاعبْمُع بَُت أيقاٍظ ورقوٍد ِطب)  
 عُ نَ يبَ  ضٌ عرَ  ألف النوـَ  ؛هما التضاد  أنفسِ  هما باعتبارِ وبينَ  ,همامِ الزِ  باعتبارِ  ةِ كَ واؼبلَ  ـِ العدَ  وُ بْ هما شِ فبينَ  ,ومِ على عدَ  لُ شتمِ يَ  والنوـَ 
 فَ لَ وىو ما اختػَ  بِ السلْ  باؽُ طِ  :الثاين . والنوعُ تُ ىو اإلثبا واحدٍ  را بطريقٍ كِ وقد ذُ  ,با اإلدراؾَ  يضِ قتَ يَ  ضٌ عرَ  واليقظةَ  اغبواس   إدراؾَ 

 :و تعالقولِ  كبوَ  في  منْ  رُ واآلخَ  تٌ بَ ثْ نبا مُ أحدُ  ,واحدٍ  فعلُت من مصدرٍ  بُتَ  عَ مَ وسلباً بأف هبَْ  فيو اؼبتقاببلف إهباباً 
(3)

 من النعيِم.}َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس اَل يَػْعَلُموَف{( أي: ما أُِعدَّ ؽبم ف اآلخرِة )  
(4)

نْػَيا{( مِ )   ويَعِدُلوف عن  ,موف الظاىَر الذي ىو اغبياُة الدنيالَ ا بيانيٌَّة أي: يَػعْ ن إمَّ }يَػْعَلُموَف ظَاِىرًا ِمَن اغْبََياِة الد 
  يوى باطناً  مةِ احملرَّ  باللذاتِ  ذُ تلذ  الدنيا وىو ال من اغبياةِ  ئاً ف شيئًا ظاىرًا ناشمو لَ أو ابتدائيٌَّة أي: يَػعْ  ,الذي ىو اغبياُة اآلِخرةُ  نِ الباط
 النفيِ  وبُتَ  تٌ بَ ثْ مُ  والثاين منفي   األوَّؿَ  ألف العْلمَ  ؛بِ السلْ  طباؽُ  ْلمِ العِ  وبُتَ  العْلمِ  ـِ عدَ  بُتَ  عَ فإف اعبمْ  رةِ لآلخِ  عةً زرَ ا مَ كوَّنُ 

 نافَ فيها وال تَ  نفعُ ال يَ  مٌ علْ  تَ بَ ثْ مُ والْ  ف اآلخرةِ  نفعُ يَ  مٌ علْ  فيَّ نْ مَ ألف الْ  الراىنةِ  اغبالةِ  هما ال باعتبارِ أصلِ  باعتبارِ  لٌ تقابُ  واإلثباتِ 
با  رِ األمْ عن اػبشيِة وبَُت  يِ { فاعبْمُع بَُت النه}َفبَل زَبَْشُوا النَّاَس َواْخَشْوين و تعال : قولِ  كبوَ  يٌ َّن واآلخرَ  رٌ نبا أمْ هما أو أحدَ بينَ 
 ىهَ نػْ ويػُ با  َمرُ ؤْ ال يػُ  أف اػبشيةَ  إذ من اؼبعلوـِ  ؛مااستعماؽبِ  هما ال باعتبارِ أصلِ  باعتبارِ  تنافياً  يِ والنه األمرِ  ألف بُتَ  ؛بِ السلْ  باؽُ طِ 

 . ا للناسِ كوَّنِ   عنها باعتبارِ  يُ والنه ,تعال ا هللِ كوَّنِ   باعتبارِ  با ف ىذه اآليةِ  بل من جهتُت فاألمرُ  واحدةٍ  عنها من جهةٍ 
(1)

 .ف لُ دخُ يَ )ومن( ما   
(2)

 .قِ السابِ  ه( بتفسَتِ ؽِ اط بَ )ال  
(3)

 .ُْت لَ متقابِ  ى دبعنيُت( متوافقُت غَتِ تَ ؤْ أف يػُ  يوى بَػَلةُ )اؼبقا  
(4)

 ػى بتَ ؤْ يػُ )أو(   
(5)

 ( من اؼبعنيُت.رَ )أكث  
(6)

 .اؼبعنيُت أو اؼبعاين ى( بعدَ تَ ؤْ يػُ )مث   
(7)

 .ةِ قَ اؼبتوافِ  ُت أو اؼبعاينبو من اؼبعنيُت اؼبتوافق ذلك( اؼبأيت   لُ قابِ يُ )دبا   
(8)

 والثاين ؿِ لؤلوَّ  األوَّؿُ  حبيث يكوفُ  الً بو أوًّ  يتَ ما أُ  على ترتيبِ  ُسوقاً مَ  ى بو ثانياً ؤتَ ما يُ  ( أي: يكوفُ بِ )على الًتتي  
 يعٍت  أي: ولو ف اعبملةِ ُْت لَ  متقابِ معنيُت بُتَ  عٌ عليو وىو صبْ  ه السابقِ د  حَ  ؽِ دْ لصِ  ف الطباؽِ  ىذا النوعُ  لَ خَ ه وإمبا دَ إل آخرِ  للثاين

 االثنُت باالثنُت.  ةُ لَ فمقابػَ  رَ آخَ  دوفَ  ـبصوصٍ  على وجوٍ  لِ التقابُ  لكوفِ  وتعيُتٍ  تفصيلٍ  من غَتِ 
(9)

مث ف  ,نبا متوافقافو  ,}فَػْلَيْضَحُكوا قَِليبًل َوْلَيْبُكوا َكِثَتًا{( فأََتى ف أحِد الطرفُت بالضَِّحِك والِقلَّةِ و تعال : قولِ  وَ )كب   
وىو  األوَّؿِ  ؼِ من الطرَ  باألوَّؿِ  ,وىو البكاءُ  ,الثاين ؼِ من الطرَ  األوَّؿَ  لَ وقابَ  ,اأيضً قاف الطَرِؼ اآلَخِر بالبكاِء والكثرِة ونبا متواف

 أب قوؿِ  كبوَ  بالثبلثةِ  الثبلثةِ  ةُ لَ ومقابػَ  .ةُ لَّ وىو القِ  األوَّؿِ  من الطرؼِ  بالثاين وىو الكثرةُ  ,الثاين ؼِ من الطرَ  الثاينَ  لَ وقابَ  كُ حِ الضَّ 
ـَ أيَّ  ةِ اسيَّ العبَّ  الدولةِ  من شعراءِ  دالمةَ   :  باهللِ  مِ اؼبعتصِ  ا

  لِ بالرجُ  واإلفبلسَ  الكفرَ  حَ بَ وأقػْ     عا مَ تَ والدنيا إذا اجْ  الدينَ  نَ ما أحسَ  



 ٕٔ٘ 

 /(3)، ٠ٞٮًل  (2)د  ٌةال ثةتلَّ   (1)٫جي ٪ةقً يي ك٦ة  ؿو أمٍ  ٓي َجٍ  ه اجلْيً  مؿاعةي 
 َُّ ٘ي  ًٟ ٤ٍ قً  ؾ  (4)٢  كا٣   (8)ٍي ٞي كٍ حى ٚ  (7)ي٥ي ٫ ا٣جكعي ىةًٚ يي  (6)تو ٍَ رى   كؤلؤو   (5)ٮفً ىي ا٣

 يى  كا٣ُيي 
ي
  (14)ٍي ٞ  ٪ى حي   (13)ـي كا٧٘٣ة  (12)تي سذي دى  طي كالؿي   (11)حه وعيٛ  (10)ؿي كا٣٘ؽي  (9)ٞؿأ
ـي  ًِ  ؿي ٬ٮ ذ٠ٍ  االقذؼؽا  (15) ال٤ٛ

                                                                                                                                   

 رُ والكفْ  بحُ القُ  يى بثبلثةٍ  تْ لَ وبِ ها وقد قُ التناف بينَ  ـِ لعدَ  ةٌ قَ عنو بالدنيا متوافِ  رُ  وىو اؼبعبػَّ ٌَت والغِ  والدينُ  نُ فاغبسْ  
و قولِ  ، كبوَ ةِ باألربع األربعةِ  ةُ لَ ومقابػَ  ,هاالتناف بينَ  ـِ لعدَ  أيضاً  متوافقةٌ  يوى ,للثالثِ  والثالثُ  والثاين للثاين ؿِ لؤلوَّ  األوَّؿُ  واإلفبلسُ 

{ ىرَ سْ عُ لْ لِ  هُ رُ س  يَ نػُ سَ  فَ ٌَت سْ اغبُْ بِ  بَ ذَّ كَ  َو ٌَت غْ تػَ اسْ وَ  لَ خبَِ  نْ ا مَ مَّ أَ ى. وَ رَ سْ يُ لْ لِ  هُ رُ س  يَ نػُ سَ فَ بِاغبُْْسٌَت  }فََأمَّا َمْن أَْعَطى َواتػََّقى َوَصدَّؽَ تعال 
 إال اهللُ  إلوَ ال  يى اليت دِ كلمُة التوحي  ياإلعطاُء والتػ َقى والتصديُق باغبُْْسٌَت وى يوى ,تواِفقاٌت أربعةٌ فاعبملُة اأُلول اجَتَمَع فيها مُ 

 واالستغناءُ  لئلعطاءِ  لُ اؼبقابِ  لُ خْ البُ  ؛تلك على الًتتيبِ  لُ قابِ تُ  أربعةٌ  قاتٌ فيها متوافِ  معَ كذلك اجتَ   الثانيةُ  واعبملةُ  ,ىرَ سْ لليُ  والتيسَتُ 
 ى.رَ سْ لليُ  للتيسَتِ  لُ اؼبقابِ  رِ سْ للعُ  والتيسَتُ  ,للتصديقِ  لُ اؼبقابِ  والتكذيبُ  ,للتقوى لُ اؼبقابِ 

(1)
 . بةٍ متناسِ   أو أمورٍ ُْت أمرين متناسبػَ  بُتَ  عُ و( أي: اعبمْ ناسبُ وما يُ  رٍ أمْ  عُ صبْ  يى النظَتِ  ةُ )مراعا  

(2)
 فِ أو لتوق   ,لٍ و ف شكْ أو مناسبتِ  إدراؾٍ و ف حبتِ لصُ  واحدٍ  من وادٍ  عَ ما صبُِ  ف كوفِ  ( أي: بل بالتوافقِ د  )ال بالتضا  

 الشاملِ  لِ بالتقابُ   فأكثرَ ُْت قَ فِ َرين متَّ أمْ  بُتَ  عَ ألنو صبََ  ؛لو باؽُ الط   جَ خرَ  رِ ًا من ذلك وبذا القدْ شيئ وَ أو ما أشبَ  على بعضٍ  بعضٍ 
 و وُيَسمَّى أيضاً بِ ومناسِ  ,وِ هِ بَ أي: شَ  ,همع نظَتِ  الشيءِ  ألف فيو رعايةَ  ؛النظَتِ  مراعاةَ  اػباص   عُ ىذا اعبمْ  يَ ظُب   ,التضاد   لِ لتقابُ 

 لقمرِ }الشَّْمُس َواْلَقَمُر حِبُْسَباٍف{ فجَمَع بَُت الشمِس واأمرين كقولِو تعال  إما بُتَ  عِ باعبمْ  قُ تحقَّ ويَ  واالئتبلؼَ  توفيقَ وال التناسبَ 
 . أمورٍ  ا أو بُتَ ا ظباويًّ ورانيًّ نُ  سماً منهما جِ  كلٍّ   لكوفِ  ما ف اػبياؿِ هما من حيث تقارَّنُ فى تناسبُ وال ىبَ 

(3)
 .رِ لشاعا)كقولِو( أي:   

(4)
 و.كونِ   حالةَ  اػبفيفُ  رُ ىو اؼبطَ  ,اؼبهَملةِ  الطاءِ  ( بفتحِ طَّل  )وال  

(5)
 .الشجرةِ  نِ صْ غُ  عُ ( صبْ الغصوفِ  ْلكِ )ف سِ   

(6)
 . اعباؼ   اليابسِ  وىو خبلؼُ  اؼبهَملةِ  الطاءِ  وسكوفِ  الراءِ  ( بفتحِ بٍ طْ رَ  ؤٍ )كلؤل  

(7)
 .راً في أثَ عْ وال تػُ  شجراً  ؾُ ر  ربَُ ال  اليت نةُ اللي   الريحُ  يىو  ,من الريحِ  ( نوعٌ و النسيمُ حُ صافِ يُ )  

(8)
 . ( أي: إل األرضِ ُقطُ سيَ )ف  

(9)
 .تُ و  صَ (  أي: يُ  قرأُ يَ  )والطَتُ   

(10)
 . لُ السيْ  هاكُ ُر تػْ يػَ  من اؼباءِ  ( قطعةٌ رُ )والغدي  

(11)
 .اؼبكتوبُ  اسُ طَ رْ القِ  يى اليت ( أي: كالصحيفةِ ةٌ )صحيف  

(12)
 . من الغديرِ  على صحيفةٍ  الطَتِ  ( أي: قراءةَ كتبُ تَ  حُ الري)و   

(13)
 منو.  أو القطعةُ  ابُ حَ السَّ  :مةِ اؼبعجَ  ُْتِ الغَ  ( بفتحِ ـُ ماوالغَ )  

(14)
 يوى يمِ سوالنَّ  والغصوفِ  ل  الطَّ  بُتَ  األوَّؿِ  ف البيتِ  عَ مَ فجَ  رِ من اؼبطَ  طاً قَ ؽبا نػُ  علُ وهبَ  ( أي: على تلك الكتابةِ طُ ق  نػَ يػُ )  

 قطِ والن   والكتابةِ  والصحيفةِ  القراءةِ  وبُتَ  باتٌ وىي متناسِ  ماـِ والغَ  والريحِ  والغديرِ  الطَْتِ  الثاين بُتَ  ف البيتِ  عَ كما صبََ   بةٌ متناسِ  أمورٌ 
 . باتٌ وىي متناسِ 



 ٖٔ٘ 

 (8)ي٭٧ةثسةجً  ؿيؽي دي  (7)٧ًيي٨ ةي إعد (6)أك (5)  آػؿى ىنن ٦ٕ  (4)(ػً ث)  (3)٤ٔي٫ ٧ًيو  ةي كإعد (2)ىنن ٦ٕ (1)(ػثً )
ٍ٭ؿى ٚى٤ٍيى ٝٮًل دٕةىل  ٮى حن (11)ؿي كَّ األ  (10)(ػى ، )ٚ(9)٧ةهلً ٫ ثأكَّ ٦ة أرددى  ٗيى  ٥ي النَّ ً٭ؽى ٦ً٪ٍسي ٨ٍ مى ٧ى {}ذى ٫٧ٍي  ثةلن٭ؿً  دى أرا (12)ىي

ـى  فى الـ٦ة (14)قكب٧ٌيً  (13)اهللؿى   /   (18)٠ٞٮًل  (17)اثلةين (16)، ك(15)امل٤ٕٮ
ٌى ا٣ (19)قى كى ٚى   (25)ًح ٮا٩ً صى  ثنيى  (24)ٮقي ج  مى     (23)ٮ٧ي ٬ي كإف  (22)٫ي٪ً ٠ً الكة  (21)ك (20)ة٘ى

  (26)ٮيًع ٤ي ًي ك

                                                                                                                                   
(15)

 رُ واآلخَ  ي  نبا حقيقُت أو أحدُ يَّ ُت أو ؾَباز كاف حقيقيَّ   اؼبعنيُت سواءٌ  بُتَ  ؾِ ( اؼبشًتَ اللفظِ  رُ ىو ذكْ  ـُ )االستخدا  
 .ي  ؾَباز 

(1)
 .ةِ ( إرادػ)ب  

(2)
 .متعد دةٍ  معافٍ  بُتَ  ؾُ اؼبشًتَ  ( منهما وكذلك اللفظُ  ًٌت )مع  

(3)
 .عليو( أي: على ذلك اللفظِ  ضمَتٍ  ةُ )وإعاد  

(4)
 .ةِ ( إرادػ)ب  

(5)
 أو معانيو.  وِ يْ يػَ ( من معنػَ رَ خَ  آًٌت )مع  

(6)
  و.معًٌت  بإرادةِ  ظِ اللف رُ كْ )أو( ذ   

(7)
 .( على ذلك اللفظِ ضمَتين ةُ )إعاد  

(8)
 . الضمَتين معًٌت  بثانيهما( أي: بثاين دُ )تري  

(9)
نبا وإال كاف أحدُ  ,الظاىرِ  االسمِ  فادِ مُ  الضمَتين غَتَ  فادُ مُ  أف يكوفَ  ما( أي: الضمَتين فبلبدَّ ؽبِ و بأوَّ تَ ردْ ما أَ  )غَتَ    

 . رِ باآلخَ  ورْدتَ أَ ما   غَتَ ىا معًٌت بأحدِ  تريدُ  ضمائرَ  ادةُ وكذلك إع ,ليس استخداماً 
(10)

 .وُ جْ ( الو ػ)ف  
(11)

معناه  بالضمَتِ  رادَ ويُ  ,اؼبعنيُت أو اؼبعاين أحدُ  باللفظِ  رادَ وىو أف يُ  ,( من الوجهُت اؼبذكورين ف التعريفِ ؿُ )األوَّ   
 . رُ اآلخَ 

(12)
 . رمضافَ  ىبلؿَ ( أي: اؽببلؿَ  ( أراد بالشهرِ وُ مْ صُ يَ لْ فػَ  رَ هْ الشَّ  مُ كُ نْ مِ  دَ هِ شَ  نْ مَ و تعال : فَ قولِ  وَ )كب  

(13)
 .رادَ أَ )و(   

(14)
 .وُ مْ صُ يَ إليو ف قولِو فل العائدِ  ه( أي: بالضمَتِ )بضمَتِ   

(15)
 .ـِ الصوْ  ؼُ ( الذي ىو ظرْ اؼبعلوـَ  فَ )الزما  

(16)
 .وُ )و( الوج  

(17)
وقد  ,رُ معناه اآلخَ  رِ ه اآلخَ معنيُت أو معانيو وبضمَتِ  ه أحدُ ضمَتيو أو ضمائرِ  بأحدِ  رادَ يُ )الثاين( منهما وىو أف   

 .الضمَتين أو الضمائرِ  مفادِ  غَتُ  باللفظِ  رادَ أف يُ  نا أنو ال بدَّ مْ دَّ قَ 
(18)

 . ي  ًتُِ حْ بُ ال)كقولِو( أي:   
(19)

 .ى( أي: اهللُ قَ سَ فَ )  



 ٔ٘ٗ 

٘ى  ٧يي  (28)ثةلةديحً  ؿه / مض (27)ةٌى ا٣   (29)إحل٫ قة٠٪ي٫ يٕٮدي  ًك
 .  (4)قرً ث٧ٕىن ٩ة  (3)إحل٫ ٮق يٕٮدي مج   ٧ًيي  (2)ك  (1)٫ث٧ٕىن ماك٩ً 

 /   (7)، ٠ٞٮًل  (6)كاظؽو  ٥و سٍ ظ ؾ  (5)دو ٦ذٕؽ   ثنيى  ٓى ٧ى ٬ٮ أف يي  ٓي ٧ٍ اجل

                                                                                                                                   
(20)

 الشجرَ  اهللُ  يَ قِ سْ با أف يَ  ا الشاعرُ عَ دَ  ةٌ دعائيَّ  واعبملةُ  ,الباديةِ  رِ من شجَ   نوعٌ ُْت تػَ اؼبعجمَ  دِ والضا ا( بالغُتِ َغضَ )ال  
 و.بللِ ف ظِ  اءُ بَّ األحِ  نزؿُ ى بالغضا حبيث يَ مَّ سَ مُ الْ 

(21)
 . اهللُ  ىسقَ )و(   

(22)
َ  ,فيو النابتِ  الغضا دبعٌت اؼبكافِ  ( أي: الساكنُت فيوِ نِ كِ )السا    وه بُ ذَّ وإف عَ  يَ قْ ؽبم السَّ  بَ لَ طَ  أنو الشاعرُ  مث بُتَّ

 . فقاؿَ 
(23)

 أَّنم. ف اغبالةِ  حبةِ الص   غبق   قضاءً  يَ قْ ؽبم السَّ  بُ طلُ أي: أَ  اؼبيمِ  عِ و( بإشبا نبُُ )وإف   
(24)

 الغضا.  بشجرِ  قُ تعلَّ ألَّنا تَ  ؛دُ توقَّ اليت تَ  وا الغضا دبعٌت النارِ دُ وه( أي: أوقَ ب  شَ )  
(25)

 .بِ عن القلْ  ِكنايةً  ,الصدرَ  يفبا يل مُ وىي العظْ  ,جاكبةٍ  عُ ( صبْ ياكبوَ جَ  )بُتَ   
(26)

 من قصيدةٍ  ألف البيتَ  ؛وقلوبٍ  جوانحَ  بُتَ  الصوابَ  لَّ , ولعَ رَ الظهْ  يفبا يل مُ وىو العظْ  ,عٍ لَ ضِ  عُ ( صبْ يلوعضُ )و   
 . ةٍ يائيَّ 

(27)
 بو.  مرادٌ  ف البيتِ  الً أوَّ  رُ )الغضا( اؼبذكو   

(28)
 وىو األوَّؿُ  و( الضمَتُ  ةِ يَ البادِ ب رٌ )شج  

(29)
 ا.ضَ إليو( أي: إل الغَ  عودُ يَ  يوِ نِ ساكِ  )ضمَتُ   

(1)
 فيو ؾَبازاً  تِ النابِ  ا على اؼبكافِ ضَ الغَ  قُ طلَ إذ قد يُ  ؛و(نِ )دبعٌت مكا  

(2)
 الثاين وىو  )و( الضمَتُ   

(3)
 ا.ضَ إليو( أي: إل الغَ  عودُ وه يَ ب  شَ  )ضمَتُ   

(4)
 رِ الشاع بِ ا ف قلْ ضَ الغَ  نارِ  بَّ ها بو. مث إف شَ قِ عل  لتَ  أيضاً  ا ؾَبازاً ضَ الغَ  :ؽبا قاؿُ فيو إذ يُ  دةِ اؼبوقَ  ه( أي: النارِ ارِ ن )دبعٌت  

أف  الكتابِ  كبلـِ   ا. ىذا وظاىرُ ضَ الغَ  بنارِ  ؽُ ًتِ و كما ربَ و وإذابتِ تِ من شدَّ  ؽُ ًتَِ ربَْ ه أحشاءَ  فكأفَّ  ,و بووإذايتِ  ب  و باغبُ عن تعذيبِ  عبارةٌ 
ـَ   كما ف قولِو :   فاألوَّؿُ  وبالتمييزِ  اإلشارةِ  باسمِ  اأيضً  بل يكوفُ  ,وليس كذلك على الضمَتِ  قاصرٌ  االستخدا

  هُ رُ خاطِ  ف األشواؽِ  لَّ  مٌ يَّ تػَ مُ      هُ رَ ى ذاؾ ناظِ رَ جْ فأَ  قيقَ العَ  ىرأَ   
 . والثاين كما ف قولِو : الدـِ  دبعٌت اإلشارةِ  عليو اسمَ  مث أعادَ  ,اؼبكافَ  الً أوَّ  قيقِ بالعَ  فإنو أرادَ 

  ِْتْ تُ وال افػْ  بلً بِ قْ ن ذا رآه مُ مَ               ةْ تفْ ولَ  عةً طلْ  ى الغزاؿُ كَ حَ   
 نْ مَ فَ  نِ باغبسْ  أحقَّ  إف َل يكنْ      ماً وفَ  يقاً رِ  اهللِ  قِ لْ خَ  بُ ذَ عْ أَ   
 . بو احملبوبَ  وأرادَ  ,وىو لفتةٌ  التمييزَ  رَ مث ذكَ  ,عةِ لْ الطَّ  رِ ذكْ  بقرينةِ  الشمسَ  الً أوَّ  بالغزاؿِ  فإنو أرادَ  

(5)
 ُْت بػَ كاف من نوعُت متقارِ   ه وسواءٌ أو بغَتِ  بعطفٍ  عُ كاف اعبمْ   سواءٌ  ,( اثنُت أو أكثرَ متعد دٍ  بُتَ  عَ مَ هبُ ىو أف  ْمعُ )اعب  
 . رِ بو ف الذكْ  حاً مصرَّ  أف يكوفَ  بُ هبَ  إل أف اؼبتعد دَ  إشارةً  ((بُتَ )) لفظَ  لَ دخَ . وأَ ةٍ ِعدمتبا أو من أنواعٍ 



 ٔ٘٘ 

  (13)قٍ ؽى ٛكى ٦ى  مَّ أ  (12)ءً ؿٍ ٧ى ل٤  (11)ؽةه كى ٦ٛى    (10)قٍ ؽى جلًٍ كا (9)غى كا٣ٛؿا  (8)إف النجةبى 
ٜي -7  /  (4)، ٠ٞٮًل   (3)كاظؽو  عو ٨٦ ٩ٮ  (2)محبني ثنيى   (1)ؽى ٛؿَّ يي ٬ٮ أف  اتلٛؿي

ـً  اؿي ٮى ٦ة ٩ى  ٓو  كٝخى  ا٧٘٣ة ـى  األ٦يً  اؿً ٪ىٮى ٠   (5) ربي   (6)ةءً ؼى قى  يٮ
ـً  اؿي ٮى ٩ى ك      (7)ٔنيو  ةي رى ؽٍ ثى  األ٦يً  اؿي ٮى ٚ٪ى  ٍُ  ا٧٘٣ة   (8)٦ةءً  ةي ؿى ٝ

ـً  ءي إ٦ة اقتيٛة  (9)٬ٮ اتلٞكي٥ي   /   (11)ٝٮًل  ٮى ، حن  (10)الشءً  أٝكة
                                                                                                                                   

(6)
}اْلَماُؿ َواْلبَػُنوَف كقولِو تعال   خبًا عن اؼبتعد دِ  عَ قَ وَ  سواءٌ  ,ولو ف اؼبعٌت ,بو احملكوـُ  مِ باغبكْ  ( اؼبرادُ واحدٍ  ْكمٍ )ف ح  

نْػَيا{ فقد صَبَع اؼباَؿ والبنو   الدنيا و. وىو زينةُ  واحدٍ  مٍ ف حكْ  فَ زِيَنُة اغْبََياِة الد 
(7)

 عَ اشِ ؾبَُ يا  تَ مْ : علِ  زِ جَ الرَّ  من مشطورِ  دٍ يْ وَ سُ  بنِ  القاسمِ  بنِ  إظباعيلَ  إسحاؽَ  ، أبةِ يَ َتاىِ العَ  أب ؿِ )كقولِو( أي: قو   
 .هْ دَ عَ سْ مَ  بنَ 

(8)
 تَ مْ قد علِ  يعٍت عتاىيةِ ا أبو الهَ نػَ اليت ضمَّ  اؼبشهورةِ  من األشعارِ  ألف البيتَ  على اغبكايةِ  اؽبمزةِ  ( بكسرِ بَ )إف الشبا  
 . شباباً  ب  شِ يَ  الغبلـُ  بَّ شَ  رُ دَ مصْ  ن  الس   َداثةُ حَ  ها، والشبابُ فتحُ  وزُ وهبَ  اؼبشهورَ  ىذا البيتَ 

(9)
 اؽبوى.  باعِ من ات   عةِ اؼبانِ  عن الشواغلِ  وَّ لُ اػبُ ( أي: غَ ) والفرا   

(10)
 . ٌَت غْ أي: استػَ  ف اؼباؿِ  دَ جَ وَ  رُ مصدَ  ,ةٍ دَ عِ  فِ على وزْ  اعبيمِ  رِ بكسْ  ,االستغناءَ ( أي: هْ دَ )واعبِ   

(11)
 .إل الفسادِ  ( أي: داعيةٌ ةٌ دَ سَ فْ مَ )  

(12)
 .صِ الشخ( أي: ءِ )للمر   

(13)
ا وىو كوَّنُ  ,مٍ ف حكْ  ةِ دَ واعبِ  والفراغِ  الشبابِ  بُتَ  ف ىذا البيتِ  الشاعرُ  عَ مَ فجَ  ,عظيمةٌ  دةٌ فسَ ( أي: مَ هْ دَ سَ فْ مَ  يَّ )أ  

 :  بٍ يْ ىَ وُ  بنِ  دِ كقوِؿ ؿبمَّ   خباً عن اؼبتعد دِ  عْ قَ . أو َل يػَ  للمرءِ  ةً دَ سَ فْ مَ 
 . والقمرُ  ى وأبو إسحاؽَ حَ الض   مشسُ    ها تِ هجَ الدنيا ببَ  ؽُ رِ شْ تُ  ثبلثةٌ  

(1)
 .والتباينَ  االفًتاؽُ  عُ وقَ يُ ( أي: ؽَ فرَّ ىو أف يُ  قُ )التفري  

(2)
 . ُْت كَ مشًَت  نِ يْ رَ شيئُت( أي: أمْ  )بُتَ   

فيما ىو   زائداً معًٌت  فيدُ ما يُ  رِ وذلك بذكْ  عاءِ أو االد   إما باغبقيقةِ  ,دا فيوما اربََّ  الواحدِ  بالنوعِ  ( اؼبرادُ واحدٍ  عٍ )من نو  (3)
 . ذلك من األغراضِ  أو غَتِ  ثاءٍ رِ أو  ؿٍ أو غزَ  ٍـّ أو ذَ  حٍ من مدْ  هدِ دِ صَ بِ 

(4)
 .الشاعرِ  طِ اوَ طْ وَ ال)كقولِو( أي:   

(5)
ـِ الغَ  ؿُ وانَ )ما     . الَغماـِ  ثورةِ  ( أي: الذي ىو وقتُ ربيعٍ  تَ وقْ  ما

(6)
 و.لِ بذْ  السائلُت وكماؿِ  لكثرةِ  األمَتِ  رِ فقْ  ( أي: الذي ىو وقتُ اءِ خَ سَ  يوـَ  األمَتِ  ؿِ وانَ )ك  

(7)
 بعشرةِ  ىذه الدارىمُ  رُ قدَّ وتُ  ,كما ف القاموسِ   ,فبلوءًا من الدراىمِ  فِ الضأْ  دِ ولَ  دُ لْ ( ىي جِ ُْتٍ عَ  ةُ درَ بَ  األمَتِ  ؿُ وانَ )ف  

 .آالؼٍ 
(8)

 . واؿٍ نَ  قُ وىو مطلَ  واحدٍ  مع أَّنما من نوعٍ  والُتالنَّ  بُتَ  التباينَ  الشاعرُ  عَ وقَ ( فقد أَ ماءٍ  قطرةُ  الغماـِ  واؿُ نَ )و   
(9)

 ألنو. ؛إطبلقاتٍ  اصطبلحاً على ثبلثةِ  قُ طلَ ىو( يُ  مُ )التقسي  
(10)

 .رَ كِ ما ذُ  غَتُ  رُ آخَ  مٌ سْ قِ  مِ سَّ قَ ى للمُ بقَ حبيث ال يَ  رِ ( بالذكْ ءِ الشي أقساـِ  ءُ )إما استيفا  



 ٔ٘ٙ 

 
ى
ـً  ٥ى ٤ٍٔ  ٥ي ٤ى ٍٔ كأ   (12)ًّم ٔى  ٗؽو  ٦ة ؾ ٥ً ٨ٔ ٤ٍٔ  كل١٪ن   ٫ ٝج٤ى  كاألمًف  احلٮ

دو  ؿي كإ٦ة ذ٠ٍ   ،  (16)اتلٕينيً   (15)ىلع  (14)إحل٫  (13)٦ة لُكي  كإرصةعي  ٦ذٕؽ 
  (1)٠ٞٮًل /
  (8)ؽً دى كالٮ (7)ا٣ح   يي خً  (6)فالَّ ذإال األ   (5)ث٫ ؿادي يي   (4)٥و يٍ ًى  (3)ىلع (2)ٞي٥ي كال يي  
ًٙ ال (10)ىلع (9)٬ؾا  ي  (13)كذا  (12)٫ذً ٦َّ ثؿي  طه مؿبٮ (11)ٍك ل  (15)ًث ؿٍ يى ٚل  (14)ش  نى ي

 
ى
  (16)ؽي ظى أ

                                                                                                                                   
(11)

 ى.مَ لْ أب سُ  بنِ  َْتِ ىَ زُ و( أي: قولِ  وَ )كب  
(12)

 السادسِ  ف البابِ  ىذا البيتُ  ـَ قدَّ ( وقد تَ يمِ عَ  ما ف غدٍ  مِ عن علْ  ٍِت و. ولكنَّ قبلَ  واألمسِ  اليوـِ  مَ علْ  َلمُ عأَ )و   
 العْلمِ  ألقساـِ  ؼٍ وْ مستػَ  قسيمٌ وىذا تَ  ,الغدِ  مِ وإل علْ  األمسِ  مِ وإل علْ  اليوـِ  مِ إل علْ  نقسمُ يَ  و أف العْلمَ نُ م  ضَ ىو تَ  فيو ىنا والشاىدُ 
 . وحرؼٌ  لٌ وفعْ  اسمٌ  الكلمةُ  :حاةِ الن   ومنو قوؿُ  ,وزمانِ  باعتبارِ 

(13)
 ه. ( من أفرادِ لكلٍّ  ما وإرجاعُ  متعد دٍ  رُ كْ )وإما ذ   

(14)
 ه. من أفرادِ  لٍّ إليو( أي: إل ك)  

(15)
 .هةِ )على( ج  

(16)
فيو إمبا  فإف اؼبتكل مَ  رُ والنشْ  ف  اللَّ  رجَ و وخَ تعيينَ  ـُ ستلزِ إليو يَ  لكلٍّ  ما تأكيدًا ألف إرجاعَ  رَ كِ ذُ  دُ ( ىذا القيْ )التعيُتِ   

 و. ىنِ بذِ  و إمبا ىو السامعُ إلي واحدٍ  ما لكل   عُ رجِ والذي يُ  إرجاعٍ  من غَتِ  واحدٍ  ما لكل   رُ ذكُ يَ 
(1)

 .حِ اؼبسي عبدِ  بنِ  جريرِ  م سِ تل)كقولِو( أي: اؼب  
(2)

 . نُ طَّ وَ تػَ ( أي: ال يػَ قيمُ يُ )وال   
(3)

 )على( دبعٌت مع.   
(4)

 .مٍ لْ ( أي: ظُ مٍ يْ ضَ )  
(5)

ـ   رِ  منو اؼبقدَّ ٌَت على اؼبستثػْ  ف بو عائدٌ  الضمَتُ  (بو رادُ يُ )   بذلك  ذلك الظلمُ  رادُ يُ  مٍ مع ظلْ  أحدٌ  نُ توطَّ أي: ال يَ  العا
 . األحدِ 

(6)
ـ   ؿٌ دَ بَ  ؿ  األذَ  ف( تثنيةُ الَّ ذَ )إال األَ     . رِ اؼبقدَّ  من العا

(7)
 .يٍّ و إل اغبىنا إلضافتِ  بُ وىو اؼبناسِ  ,ي  أو األىل ,ي  الوحش اغبمارُ  رُ يػْ ( العَ ي  اغب رُ يػْ عَ )  

(8)
 ها. وفتحِ  ةِ الفوقيَّ  التاءِ  رِ ( بكسْ َتدِ )والو   

(9)
 .األىلى   مارُ اغب يعٍت ي  اغب رُ يػْ عَ )ىذا( أي:   

(10)
 )على( دبعٌت مع.    

(11)
 .ؿ  الذ  ( أي: ْسفِ )اػب  

(12)
 . طِ معها عن الربْ  اػببلصُ  لُ سهُ يَ  ةٍ يَ بالِ  لٍ حبْ  بقطعةِ  مربوطٌ  ؿ  أي: ىذا على الذ   ةٍ باليَ  لٍ بْ حَ  و( ىي قطعةُ تِ مَّ برُ  طٌ )مربو   

(13)
 .دُ تَ )وذا( أي: الو   



 ٔ٘ٚ 

ٜي ٦٪٭ة ٦ة يى  إىل كي   (18)مٌةٚةن   (17)الشءً  أظٮاؿً  ؿي ك  إ٦ة ذ٠ٍ    /   (20)، ٠ٞٮًل  (19)ث٫ ٤ي
ٞى  ك  ظى  تي ٤ي قأَ    (25)دي ؿٍ مي  (24)ٮا٧ي سى ٦ة اتلى  ؿً ٮَي ٠أ٩٭٥ ٨٦   (23)غو منةي  (22)ك (21)ة٪ثة٣

 
ٔي  ٢ه ٤ٝي (5)كاؽ  إذا مى  ٠سيه   (4)ٮأي دي إذا   (3)ٛةؼه ػً   (2)اٮٍ إذا الٝى  (1)ٞةؿه زً    (6)كاؽ  إذا 

ي  املؽًح  دأكيؽي  َـّ  ٫ي نجً ث٧ة ي ٍ  (7)اذل  /   (8)ةفبى ْضى
                                                                                                                                   

(14)
 .ؽ  دَ و ويُ رأسُ  ق  شَ ( أي: يُ ج  شَ يُ )  

(15)
 .مُ حَ رْ وال يػَ  ؽ  رِ ( أي: فبل يَ يثِ رْ يػَ )فبل   

 ج  لو وىو الشَّ  وإل الثاين ما فِ سْ مع اػبَْ  طُ لو وىو الربْ  ما إل األوَّؿِ  عَ رجَ مث أَ  دَ والوتَ  َتَ العَ  الشاعرُ  رَ كَ ( فذَ دٌ حَ )لو أ (16)
 . التعيُتِ  ةِ هَ على جِ 

(17)
 ه. رِ ( بعد ذكْ الشيءِ  أحواؿِ  رُ كْ )وإما ذ   

(18)
 . ضيفَ قد أُ  تلك األحواؿِ  كوفِ   ( أي: حاؿَ اً )مضاف  

(19)
دٌ  رَ ذكَ الثاين أف يُ  ألف اإلطبلؽَ  ؛فاً الثاين آنِ  باإلطبلؽِ  للتقسيمِ  رٌ مغايِ  بو( وىذا اإلطبلؽُ  ليقُ منها ما يَ  لٍّ )إل ك    متعد 

 و. بُ ناسِ ما يُ  واحدٍ  مع كل   رُ ذكُ ويَ  ,اؼبتعد دَ  رُ ذكُ فإنو يَ  ؛ىنا ما خببلؼِ  و على التعيُتِ بُ ناسِ ما يُ  لكلٍّ  ضاؼَ مث يُ  ,الً أوَّ 
(20)

 :  اؼبتنب   بِ الطي   أب ؿِ قو )كقولِو( أي:   
(21)

 .حُ مْ وىي الر   ناةٍ قَ  عُ صبْ  والنوفِ  ا( بالقاؼِ نَ بالقَ  يحق   بُ )سأطل  
(22)

  ػ)و( ب  
(23)

 . يموْ قػَ  من ذكورِ  لٍ هَّ ( أي: كُ خٍ )مشاي  
(24)

 م. حربِ  إل كثرةِ  وف ىذا إشارةٌ  ,اغبربِ  حالةَ  اـَ ثوا الل  د  وا( أي: ما شَ مُ ثَ ما التَ  وؿِ طُ )كأَّنم من   
(25)

ـِ الل   إف طوؿَ  :وقيلَ  ,ى ؽبمال غبَِ  أي: رجاؿٌ  دَ رَ أمْ  عُ ( صبْ دٌ رْ مُ )    .اؼبروءةِ  وأىلِ  باءِ الكُ  يَّ هم ز عن لزومِ  عبارةٌ  ثا
(1)

 هم. كتِ ْو شَ  ةِ من شدَّ  ( على األعداءِ قاؿٌ ثِ )  
(2)

 ا( أي: حاربوا. وْ )إذا القػَ   
(3)

 .أي: مسرعُت إل اإلجابةِ  ,فيفٍ خَ  عُ ( صبْ فاؼٌ خِ )  
(4)

 . مٍّ لِ مُ  دفاعِ  أو مٍّ هِ مُ  وا ( إل كفايةِ عُ دُ )إذا   
 كايةِ الن  ف  اعبماعةِ  مقاـَ  منهم يقوـُ  ألف الواحدَ  ؛وا على األعداءِ لُ أي: ضبََ  مةِ اؼبعجَ  الشُتِ  وا( بفتحِ د  إذا شَ  )كثَتٌ  (5)

 .فادةِ ف اإل الكثَتِ  مُ ما كاف منهم حكْ  مُ كْ فحُ 
(6)

 لِ م من الثقَ أحواؽبَ  رَ كَ مث ذَ  الً أوَّ  اؼبشائخَ  الشاعرُ  رَ كَ فذَ  ةِ لَّ القِ  هم ف غايةِ مثلَ  واإلفادةِ  ةِ جدَ النَّ  وا( ألف أىلَ د  إذا عُ  لٌ )قلي  
وإل  لئلجابةِ  الدعوةِ  حاؿَ  ةِ وإل اػبفَّ  ,اؼببلقاةِ  حاؿَ  لِ إل الثقَ  با فأضاؼَ  ليقُ منها ما يَ  حاؿٍ  إل كل   وأضاؼَ  ةِ والقلَّ  والكثرةِ  ةِ فَّ واػبِ 

إذ  ؛لِ قَ والثػ   ةِ واػبفَّ  والكثرةِ  ةِ القلَّ  رِ كْ بذِ  باؽِ من الط   التقديُ عليو ىذا  لَ مَ ى ما اشتَ فَ وال ىبَْ  ,د  العَ  حاؿَ  ةِ لَّ وإل القِ  ةِ دَّ الشَّ  حاؿَ  الكثرةِ 
 . ضاد  اثنُت منها تَ  كل    بُتَ 

(7)
 .ـ  أنو ذَ  رِ األمْ  ف بادئِ  عُ السامِ  مُ ىَّ وَ تػَ يػَ  بعبارةٍ  إل أف يأيتَ  حِ ف اؼبدْ  غَ بالَ ( بأف يُ َـّ الذَّ  وُ شبِ دبا يُ  حِ اؼبدْ  دُ )تأكي  



 ٔ٘ٛ 

ي أف  (9)٧٬ة()أظؽي   (14)ٚي٭ة،   (13)ةهلً دػٮ  (12)ؿً ىلع دٞؽي  (11)حو ٦ؽٍ  حي وٛ  (10)حو ٦٪ٛيَّ  ـي ذى   ٨٦ وٛحً ىنى سٍ كتى ي
 / (1)٠ٞٮًل 

 (4)ًت ال١ذةا (3)اًع ؿى ًٝ ٨٦   (2)٤ٮؿه ٚي  ٨َّ ث٭   ٭٥ أف قيٮٚى  ٚي٭٥ ٗيى  كال ٔيتى  
،  (7)أػؿل حو ؽٍ ٦ حي وٛ  (6)ي٭ة٤ً دى  اقتس٪ةءو  ةً ثأدا (5)٬ة ثٕؽى تى ؤٍ كيي  حو ٦ؽٍ  وٛحي  لشءو  خى جى ثٍ ٧ة( أف يي )زة٩ي٭ً 

 /   (8)٠ٞٮًل 
ى  جًك يي ٧ٚة   (10)اده ٮى صى     أ٫٩  ٗيى   (9)٫أكوةٚي  ٍخ ٤ى ٧ي  ٠ى تن ذى    (11)ثةٝيةن   املةؿً ىلعى

                                                                                                                                   
(8)

 ي: نوعاف. رباف( أضَ )  
(9)

 هما.نبا( وىو أحسنُ دُ )أح  
(10)

 .( عن الشيءِ ةٍ نفيَّ مَ  ذٍـّ  ٌت من صفةِ ثْ ستَ يُ )أف   
(11)

 .ثٌَت تَ سْ يُ  فاعلِ  نائبُ  ( لذلك الشيءِ حٍ مدْ  ةُ )صف  
(12)

 .ضِ ( أي: فرْ رِ )على تقدي  
(13)

 . حِ اؼبدْ  صفةِ ا( أي: ؽبِ )دخو   
ال  ,الشك   و على وجوِ لكونِ  بِ اؼبوجِ  التعليقِ  على وجوِ  الدخوؿِ  ىنا تقديرُ  بالتقديرِ  فاؼبرادُ  ,الذـ   ةِ )فيها( أي: ف صف (14)

 العموـِ  على وجوِ  الذـ   صفةِ  فيَ ألف نَ  ؛الذَـّ  وُ بِ شْ دبا يُ  حِ اؼبدْ  من تأكيدِ  رَ كِ وإمبا كاف ما ذُ  ,والتصميمِ  ـِ اعبزْ  على وجوِ  الدخوؿِ  عاءُ اد  
 إثباتاً  الذـ   نفيِ  بعدَ  حِ اؼبدْ  صفةِ  كاف استثناءُ   إثباتٌ  من النفيِ  من أف االستثناءَ  رَ قرَّ ودبا تَ  ,حٌ عنو مدْ  في  نْ مَ َقى ف الْ بػْ حىت ال يػَ 

 منو   ف اؼبستثٌَت ىذا اؼبستثٌَت  دخوؿُ  رَ د  وقُ  ,بلً صِ متَّ  االستثناءُ  رَ د  ألنو ؼبا قُ  ؛ووف صورتِ  للذـ   هاً بِ شْ مُ  وإمبا كاف ىذا التأكيدُ  حِ للمدْ 
 دَ جِ لكن وُ  للذـ   كاف إثباتاً   ىذا عيباً  فإذا كافَ  ,منفي   ألف العيبَ  ؛اذمًّ  صاؿُ االت   حَّ وصَ  التقديرُ   لو َُتَّ بذا اؼبستثٌَت  اف اإلتيافُ ك

 . ٍـّ وليس بذَ  ـ  الذَّ  فهو ف صورةِ  مدحاً 
(1)

 . اين  يَ بػْ الذ   معاويةَ  بنِ  زيادِ  النابغةِ  ؿِ قو )كقولِو( أي:   
(2)

 .السيفِ  ف حد   رُ وىو الكسْ  ,لٍّ فَ  عُ ( صبْ لوؿٌ هم بن فُ أف سيوفَ  فيهم غَتَ  بَ يْ عَ  )وال  
(3)

 ِة.ضاربَ أي: مُ  ,القاؼِ  رِ ( بكسْ راعِ قِ )من   
(4)

  ونفيُ  ,عيبٍ  لكل   فيهم نفيٌ  بَ يْ عَ  ال :وفقولُ  ,أي: اعبيوشِ  ,للقتاؿِ  ةُ دَّ اؼبستعِ  وىي اعبامعةُ  تيبةٍ كَ   عُ ( صبْ بِ )الكتائ  
 كوفِ   ضَ أي: إفَّ فرْ  ,و عيباً كونِ   على تقديرِ  الكتائبِ  ةِ ضاربَ من مُ  هم مفلولةً سيوفِ  كوفَ   اؼبنفي   بِ  من العيْ مث استثٌَت  ,حٌ مدْ  عيبٍ  كل  

 وإال فبل. العيبُ  تَ بَ ثػَ  عيباً  السيفِ  فلوؿِ 
(5)

 . حِ اؼبدْ  صفةِ  ىا( أي: بعدَ ى بعدَ ؤتَ ويُ  حٍ مدْ  صفةُ  لشيءٍ  تَ بُ ثْ يػَ ما( أف هِ )ثاني  
(6)

 ىا.بعدَ  يها أي: تأيتلِ ا تَ كوَّنِ   حاؿَ  تلك األداةُ  رُ ذكَ يها( أي: تُ لِ تَ  استثناءٍ  ةِ )بأدا  
(7)

 . زوـِ الل   ول ولو بطريقِ لؤلُ  دةً مؤك   الثانيةُ  كانت الصفةُ   سواءٌ  اؼبوصوؼِ  لذلك الشيءِ  أخرى( كائنةٌ  حٍ مدْ  ةُ )صف  
(8)

 .رِ الشاع)كقولِو( أي:   
(9)

 . حٍ مدْ  و( ىذه صفةُ أوصافُ  تْ لَ مُ  كىًت )ف  



 ٜٔ٘ 

  (14)حو ظٞيٞيَّ  ٗيي   (13)حه ٤َّٔ  ٙو لٮو  (12)عى ؽَّ ٬ٮ أف يي  اتل٤ٕي٢ً  ٨ي ظكٍ 
 
 

 /   (3)، ٠ٞٮًل  (2)حه ٗؿاث (1)ٚي٭ة
ى      (5)٫ذى ٦ى ًػؽٍ   (4)اجلٮزاءً  حي ٩يَّ  ٨ٍ لٮ ل٥ دس    (7)ًٜ ُى ذى ٪ٍ ٦ي  ؽى ٍٞ ًٔ  (6)٤ٔي٭ة خى ة رأيٍ ٧ى ل

                                                                                                                                   
(10)

 . ـِ الكرَ  غايةَ  ( أي: كريٌ ادٌ وَ أنو جَ  )غَتَ   
بأنو  رُ شعِ يُ  االستثناءِ  بأداةِ  ف ىذا أف اإلتيافَ  حِ اؼبدْ  تأكيدِ  وُ . وجْ ثانيةٌ  حٍ مدْ  ( ىذه صفةُ باقياً  لى اؼباؿِ عَ  يقِ بْ يػُ )فما  (11)

 جاءَ  اِفوأوص كماؿِ   لتأكيدِ  ـَ اؼبستلزِ  اداً وَ جَ و ىا كونَ بو بعدَ  كاف اؼبأيت    افلمَّ  فةُ و اؼبخالَ أصلُ  تثناءَ ألف االس ؛هاؼبا قبلَ  فٍ ـبالِ  إثباتُ  ريدَ أُ 
 الزمافِ  بديعِ  الفضلِ  كما ف قوِؿ أب  ,وللؤلُ  مبلئمةٍ  غَتَ  الثانيةُ  وكانت الصفةُ  ,سليمٍ  عٍ طبْ  يذ ى على كل  فَ كما ال ىبَْ   التأكيدُ 

 . اين  تَ سْ جِ الس   أضبدَ  بنِ  فِ لَ خَ  حِ ف مدْ  اين  ذَ اؽبمَ 
  لُ لكنو الوبْ  اـُ غَ رْ وى أنو الض  سِ    راً زاخِ  إال أنو البحرُ  ىو البدرُ   

 . مةٌ ءَ بلهما مُ وليس بينَ  ,ثانيةٌ  ةٌ مدحيَّ  زاخراً صفةٌ  البحرُ  :ووقولُ  ,وَل أُ  ةٌ مدحيَّ  صفةٌ  و ىو البدرُ لُ فقو 
(12)

 ى. وَ عْ بالدَّ  تَ بَ ثْ ى( أي: يػُ عَ دَّ ىو أف يُ  التعليلِ  ْسنُ )ح  
(13)

 لو. بةٌ ( مناسِ ةٌ علَّ  فٍ صْ )لو   
(14)

 بو كوفُ  لُ يَّ خَ تَ يػُ  وٍ بوجْ  ةً علَّ  تْ بَِ بل اعتُ  رِ األمْ  سِ ف نفْ  ةً علَّ  دبعٌت أَّنا ليستْ  للواقعِ  قةٍ أي: غَُت مطابِ  ةٍ حقيقيَّ  )غَتُ   
ف  ةً لَّ عِ أي:  ,ةً حقيقيَّ  ةُ لَّ إذ لو كانت تلك العِ  ؛ـٌ الزِ  دُ وىذا القيْ  ,وداً ف اػبارجِ ا أو موجكانت أمراً اعتباريًّ   سواءٌ  اً با صحيح التعليلِ 
 فيو.  ؼِ التصر   ـِ لعدَ  الكبلـِ  ناتِ ذلك من ؿبس   يكنْ َل  األمرِ  نفسِ 

(1)
 . ِعلَّةِ )فيها( أي: ف ىذه ال  

(2)
 بيافُ  دُ قصَ فيُ  ثابتاً  ,ةً لو علَّ  تَ يْ عَ الذي ادَّ  كاف ىذا الوصفُ   سواءٌ  رٍ نظَ  ةِ على دقَّ  لٌ مشتمِ  لطيفٌ  ( أي: اعتبارٌ ةٌ ابَ رَ غَ )  

 :  كقوِؿ اؼبتنب    ةِ العلَّ  ظاىرَ  الثابتُ  كاف الوصفُ   وسواءٌ  ,اإثباِتُ  ادُ فَتُ  ,ثابتٍ  و أو غَتَ تِ علَّ 
  و الذئابُ رجُ ما تَ  إخبلؼَ  يقِ تَّ يػَ     يو ولكنْ أعادِ  لُ ما بو قتْ   
 ـُ وىو الكرَ  ,غريباً  لذلك سبباً  عَ رَ اختػَ  اؼبتنب َ  ىم ولكنَّ ر  موا من أذاىم وضَ لَ سْ ليَ  اؼبلوؾِ  دةُ عا ياألعاد لَ قتْ  فإفَّ  

 :  ي  رِ كَ العسْ  ىبلؿٍ  كقوِؿ أب  ,ةِ العلَّ  ظاىرِ  أو كاف غَتَ  الذئابِ  مرجو   إخبلؼِ  بُ وذبن   اإلحسافِ  طالبِ  إجابةُ و تُ وؿببَّ  ي  ريز الغَ 
 و وا من قفاه لسانَ ل  فسَ  ناً سْ حُ   ه ارِ ذَ كعُ   أنو جُ سِ فْ البنػَ  مَ زعَ   

 الثابتِ  الغَتُ  فُ كاف الوصْ   وسواءٌ  ,على احملبوبِ  و االفًتاءُ تَ عى أف علَّ و ادَّ لكنَّ  ,لو ةَ علَّ  ال ,فِ إل اػبلْ  البنفسجِ  ورقةِ  فخروجُ 
 :  الوليدِ  بنِ  مِ كقوِؿ مسلِ   ناً فبكِ 

 . ؽِ رَ من الغَ  إنساين ؾَ ى حذارُ قَبَّ   و فينا إساءتُ  تْ نَ حسُ  ياً اشِ يا وَ   
 . نٍ فبكِ  و. أو كاف غَتَ إثباتُ  دَ صِ فقُ  ثابتٍ  غَتُ  نٌ فبكِ  اإلساءةِ  فاستحسافُ 

(3)
 ا. فارسيًّ  بيتاً  ةِ بالعربيَّ  اً صِب مًتْ  يٍِت  وِ زْ القُ  بِ ػبطي)كقولِو( أي: ا  



 ٔٙٓ 

 
ًِ  ااذلؼي  -11  (1)حي ٣ى ـٍ اجلى  األ٣ٛةظي  ؼذةري ٚذي  ,ل٧٤ٕةَّن ٞحن مٮاًٚ  األ٣ٛةظي  ٦ٓ املٕىن ٬ٮ أف دسٮفى  ال٤ٛ

،  (8)قٮً ، كحن (7)ؿً ـى ٘ى ل٤  (6)حي ٪ى ال٤ي   كا٣ٕجةراتي  الؿٝيٞحي  تي اللك٧ة  (5)ك  (4)كال٧ةقحً   (3)ٍؼؿً ل٤ٛ  (2)النؽيؽةي  تي كا٣ٕجةرا
 /   (9)٠ٞٮًل 

 ًٌ ً مي  حن جى ٌٍ ٗى   (10)ة٪ى جٍ إذا ٦ة ٗ  (14)أك  (13)ًف الن٧ بى ضةظً  (12)ة٪ى ذى١ٍ ٬    (11) حن يَّ َضى
  (16)ة٦ى دى  (15)ٍت ؿى ُى رى 

 إذا ٦ة 
ى
و ٪ٍ ل ٦ً رى ذي     ؽان ٨٦ ٝجي٤حو ي  ق (17)ة٩ى ؿٍ ٔى أ ٧َّ٤ك (19) ٤ٔي٪ةّلَّ و (18) ْبى   (20)ةقى

                                                                                                                                   
. زاءِ وْ اعبَ  ةَ قَ طِ ومنْ  اعبوزاءِ  طاؽَ ى نِ سمَّ تُ  قبوـٍ  ةُ فيو عدَّ  شرَ ع االثٍت ةِ كيَّ الفلَ  من البوجُ  جٌ ( برْ اعبوزاءِ  ةُ نيَّ  نْ )لو َل تك (4)

 . ر  من الد   خالصٍ  دٍ كعقْ   حىت يكوفَ  باعبواىرِ  عاً صَّ رَ مُ  وقد يكوفُ  طُ بو الوسَ  د  شَ ما يُ  قةُ طَ نْ واؼبِ  اؽُ طَ نْ مِ والْ 
(5)

 . اؼبمدوحِ  خدمةَ أي:  َل تكنْ  خبُ  بِ و( بالنصْ تَ مدْ خِ )  
(6)

  عليها( أي: على اعبوازاءِ  تَ ي)ؼبا رأ  
أي:  طاؽِ ها كالن  طِ أي: مشدوداً ف وسَ  ,بو قاً طَ تَ نْ ْقداً مُ عليها عِ  ْيتَ أي: ؼبا رأَ  مفعوؿٍ  اسمُ  الطاءِ  ( بفتحِ قِ طَ تَ نْ مُ  قدَ عِ ) (7)

ـِ   . الواقعِ  بلؼِ ا على خِ إثباِتَ  دَ صَ فقَ  ,نةٍ كِ فب غَتُ  وىي صفةٌ  ,اؼبمدوحِ  ها خدمةَ ف وسطِ  النطاؽَ  اعبوزاءِ  د  شَ  ةَ علَّ  الشاعرُ  علَ فجَ  اغبزا
(1)

 . كيكةِ الرَّ  الغَتُ  ( أي: العظيمةُ ةُ لَ اعبزْ  األلفاظُ  ختارَ فتُ  ,للمعاين قةً موافِ  األلفاظُ  مع اؼبعٌت ىو أف تكوفَ  اللفظِ  ؼُ )ائتبل  
(2)

 .اللهجةِ  ( أي: شديدةُ الشديدةُ  تُ )والعبارا  
(3)

 .واؼبناقبِ  باؼبكارـِ  ؼبباىاةِ وا االفتخارِ ( أي: ْخرِ )للف  
(4)

 . والشجاعةِ  ف األمرِ  ةِ الشدَّ ( أي: ةِ )واغبماس  
(5)

 .تارَ زبُ )و(   
(6)

 وؼبا قبلَ  تفسَتٍ  فُ ( عطْ نةُ اللي   والعباراتُ  الرقيقةُ  تُ )الكلما  
(7)

 .يواعبوار  تيافِ الفِ  ( بفتحتُت ىو حديثُ ؿِ زَ للغَ )  
(8)

 .حِ ( كاؼبدْ هوَ وكب)  
(9)

 .واغبماسةِ  رِ ف الفخْ  رِ الشاعو( أي: )كقولِ   
(10)

 إذا.  ها بعدَ لوقوعِ  ا( ما زائدةٌ نَ بػْ ضِ غَ )إذا ما   
(11)

 . ْدنافَ عَ  بنِ  د  عَ مَ  بنِ  زارِ نِ  بنِ  رَ ضَ إل مُ  سبةً ( نِ ةً يَّ رِ ضَ مُ  َبةً ضْ غَ )  
(12)

 نا. عْ زَ نا حىت نػَ بْ ذَ ا وجَ نَ قػْ رَ خَ ا( أي: تْكنَ )ى  
(13)

 . السياؽِ  بقرينةِ  ف كلٍّ  الوضوحِ  جبامعِ  ىنا اغبق   بالشمسِ  ؼبرادُ ( االشمسِ  جابَ حِ )  
(14)

 )أو( دبعٌت إل.   
(15)

 . ( أي: الشمسُ تْ رَ طَ قَ )  
(16)

 . ف الشمسِ  لبلستعارةِ  فهو ترشيحٌ  ,وىو اغبمرةُ  ,الدـِ  لوفُ  رَ هَ ظْ ( أي: إل أف يَ اً )دم  



 ٔٙٔ 

 
 /  (21)ٝٮًل ك

ٍ  ٢ٍ ُي ل٥ حى    ك٣س٨ ل٥   (22)ًل حلى
ى
   (24)ٙه يٍ َى  (23)لؿى ١ى ال  ٔن  فى جى ك    ٥ٍ جى أ

ى
ى أ   (25)٥ٍ ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َى  ك  ٤ى دى  ك٬ٮ ال١ي٥ً  أق٤ٮبي  ى ٦ة حى  ث٘يً  (1)ًت املؼة ىلع  (5)ججي٭ةن دى  (4)٫جي ٤ي ٍُ ٦ة حى  ث٘يً  ٢ً الكةا  (3)أك  (2)٫جي رَّ رتى
  (6)أ٫٩

ى
 . (7)ؽً ٍى ٞل ثة٣كٍ األ

                                                                                                                                   
(17)

 .لسابقِ ا كالبيتِ   ا( ما زائدةٌ نَ رْ عَ أَ )إذا ما   
(18)

 وىو من كل   أيضاً  رِ أو الكسْ  بالضم   روةٍ ذُ  عُ ىا صبْ رِ أو كسْ  مةِ اؼبعجَ  الذاؿِ  ى بضم  رَ ( الذ  َبٍ نْ ى مِ رَ ذُ  ةٍ دًا من قبيلي  )س  
 .ؼٍ شرَ  أعبله. أي: صفةُ  شيءٍ 

(19)
 . ى علينا( أي: دعا لنا خبَتٍ لَّ )ص  

(20)
 و. و وقومِ صباعتِ نا ف باظبِ  هَ وَّ ونػَ  كرَ ذَ ما( أي: لَّ )وس  

(21)
 . ؿِ ف الغزَ  الشاعرِ و( أي: لِ )وقو   

(22)
 . اؼبتكل مِ  ( بياءِ  يلِ يْ لَ  لْ طُ يَ )َل   

(23)
 . عاسُ الن  أي:  ,ى( كالعصا وزناً رَ الكَ  ى عٍت  فَ ونػَ  نَْ )ولكن َل أَ   

(24)
 . احملبوبِ  خياؿِ  ( أي: طيفُ فٌ يْ طَ )  

(25)
 . ىانته واػبياؿِ  واإلنسِ  ن  من اعبِ  باإلنسافِ  ما أطاؼَ  والطائفُ  فُ يْ الطَّ  :رسٍ فا . قاؿ ابنُ ؿَ زَ ( أي: نػَ َلَْ أَ )  



 ٕٔٙ 

ـً  ٢٧ًٍ ِب (10)في يسٮ (9)ؿي كَّ األ (8)(ػى )ٚ ى ، ٠ٞٮًؿ ا٣ (12)٫ٝةا٤ً  مؿادً  ًؼ لػً ىلع  (11)الالك ٍٕرثى جى  (13) لٞى
ٍ  األ٦يً  ٢ى ٦س – (16)٥ً ٬ى ىلع األدٍ  ٟى ٤٪َّ / ألٍْحً  (15)ق ثٞٮًل ؽى َّٔ ٮى كٝؽ دى  – (14)ًج ةضَّ ل٤ع   (17)كاألم٭ًت  ٥ً ىلع األد٬ى  ٢ي ٧ً يى
 . (18)تي / أردٍ  ةجي ضَّ ل ال ؿى ٚٞة

  

                                                                                                                                   
(1)

الثاين  بالكبلـِ  اؼبتكل مِ  يق  لَ أي: تػَ  ,إل اؼبفعوؿِ  اؼبصدرِ  من إضافةِ  الطاءِ  ( بفتحِ بِ اؼبخاطَ  يلق  وىو تَ  اغبكيمِ  بُ )أسلو   
 . األوَّؿِ  بالكبلـِ  وىو اؼبتكل مُ  بَ اؼبخاطَ 

(2)
 . من ذلك اؼبتكل مِ  بُ ه ذلك اؼبخاطَ نتظرُ ما يَ  و( أي: بغَتِ بُ قػَّ ًتَ ما يَ  )بغَتِ   

(3)
 .يق  لَ تػَ )أو(   

(4)
 على السؤاؿِ  ٍِت  مبْ  السائلِ  يَ ق  تلَ  هما أفَّ بينَ  ؽُ عليو. قسماف الفرْ  ةَ اإلجاب بُ طلُ ما يَ  ( أي: بغَتِ وبُ لُ طْ يَ ما  بغَتِ  لِ )السائ  

 . ى اغباؿِ ضَ تَ قْ ى مُ راعَ و حيث يُ بُ ًتقػَّ ما يَ  بغَتِ  ف األوَّؿِ  ى اؼبتكل مُ قَّ تلَ ا يُ ، وإمبَّ بِ طِ اؼبخا يق  تلَ  خببلؼِ 
(5)

 . بِ لذلك اؼبخاطَ  ( أي: من ذلك اؼبتكل مِ اً )تنبيه  
(6)

 ىو.  )على أنو( أي: ذلك الغَتَ   
(7)

 للسائلِ  جيبِ مُ من الْ  نبيهاً و تَ طلبُ ما يَ  ف الثاين بغَتِ  السائلِ ى لق  . وإمبا تَ قبُ تَ رْ يػُ ما  دوفَ  واإلرادةِ ( دِ  بالقصْ َل وْ )األَ   
 عنو.  ال اؼبسئوؿَ  ,هعندَ  أف يكوفَ  بو ىو األنسبُ  اجملابَ  على أف ذلك الغَتَ 

(8)
 .مُ سْ القِ ( ػ)ف  

(9)
 . وبُ قػَّ ًتَ يَ ما  بغَتِ  بِ اؼبخاطَ  يلق  ( وىو تَ ؿُ )األوَّ   

(10)
 لُ صُ وبَْ ( أي: )يكوفُ   

(11)
 .الكبلـَ  اؼبتكل مِ  لِ ضبْ  أي: بسببِ  سببيَّةٌ  ( الباءُ الكبلـِ  ْملِ )حب  

(12)
 . هدُ صِ قْ يػَ اؼبعٌت الذي   غَتِ على معًٌت  :يعٍت بُ و( أي: الذي ىو اؼبخاطَ قائلِ  مرادِ  بلؼِ خِ )على   

(13)
 اهللُ  ـَ كرَّ   ,يٍّ نا علدِ ا على سي  جو رَ الذين خَ  اػبوارجِ  م ومن صبلةِ حائِهصَ وفُ  العربِ  ى(كاف من رؤساءِ َقبَػْعثَػرَ )كقوِؿ ال  

 و. هَ وجْ 
(14)

 . و( اغباؿُ  جِ ا جَّ )للح  
و ف مع أصحابِ  ْستافٍ ف بُ  ى كاف جالساً رَ ثػَ عْ بػَ ألف القَ  ؛اهإيَّ  داً وع  ى متَ رَ ثػَ عْ بػَ للقَ  اجُ اغبجَّ  ه بقولِو( أي: قاؿَ دَ عَّ )قد تو  (15)

 يَ شِ وُ فػَ  ,ومن دمِ  ٍِت قِ و واسْ قَ نػُ عُ  عْ طَ و واقْ وجهَ  دْ سو   ى : اللهمَّ رَ ثػَ عْ بػَ القَ  فقاؿَ  اجَ هم اغبجَّ بعضُ  رَ كَ فذَ  األخضرِ  بِ نَ أي: العِ  ,ـِ رِ صْ اغبِ  نِ زمَ 
 لو.  فقاؿَ  ؾَ دْ رِ وَل أُ  ـَ رِ صْ اغبِ  بَ نَ العِ  ى نعم ولكن أردتُ رَ ثػَ عْ بػَ القَ  ذلك فقاؿَ  تَ لْ أنت قػُ  :لو يديو قاؿَ  بُتَ  لَ ثَ فلما مَ  اجِ بو إل اغبجَّ 

 اؼبذكورُ  دُ القيْ  يَ ظُب   األسودِ  اغبديدِ  دِ بالقيْ  داً مقيَّ  أي: إل أف تصَتَ  دِ يْ القَ  إل كَ ئنَّ عبِْ ألُ ( أي: مِ ىَ على األدْ  كلنَّ ضبِْ ألَ ) (16)
 ى.رَ ثػَ عْ بػَ القَ  ه فقاؿَ سوادِ  ةِ لشدَّ  مِ باألدىَ 

(17)
 . األبيضِ  رسِ والف األسودِ  سِ الفرَ  :( يعٍتبِ هَ واألشْ  مِ على األدىَ  لُ مِ وبَ  األمَتِ  لُ ثْ )مِ   

(18)
 .( أي: باألدىمِ تُ دْ أرَ  :اجُ لو اغبجَّ  ؿَ )فقا  



 ٖٔٙ 

ى ٍٕ جى ٞى ا٣ٍ  ؿى . ٚٞة (1)الؽيؽى   ٥ً ٬ى ثةألدٍ  ةجي الضَّ  دى . أرا(2)يؽان ٤ً ثى  ٨٦ أف يسٮفى  ظؽيؽان ػيه  فى ل / ألف يسٮرثى
ٍ  ؽً ثةلؽي (4)ك (3)ا٣ٞيؽى  ى  املؼىٮصى  فى ؽً ٍٕ ٧ى ال ى ٍٕ جى ٞى ٣ٍ ا (5)٧ة٭ي ٤ى كْحى  . (6)يؽان ٤ً اذلل ٣حف ثى  ٥ً ٬ى األدٍ  ًس ل ىلع ا٣ٛؿى رثى

 ٧٠ة ؾ  (11)املكأ٣حً  لة٣حً  تو قً ٦٪ة  (10)ؿى آػى  ؿو قؤا ٣حى ٦نً  (9)الكؤاؿً  ٢ً ثتني  (8)في يسٮ (7)(ثلةين)كا 
٤٬ًًَّح ٝي٢ٍ ًهى ٝٮًل دٕةىل 

ى
٨ً اأٍل ٔى ٟى  يٮ٩ى ل

ى
ىٍكأ ؿى ثٕيي الىعةثحً  }ي

ى
{ قأ ٮىاًريخي ل٤ً٪َّةًس كىاٍلىش  ٤ٔي٫   اللي وّلَّ  اجلبَّ  (12)مى

ٝى يى   (16)ران ز٥ؽٍ ثى  ىيى يى   (15)ظت تايؽي يى ز٥   (14)ٝيٞةن دى يجؽك  لؿً ال٭ً  ؿي / ٦ة ثة(13)٥ى كق٤َّ    (17)اؽى ٧٠ة ثى  ظت يٕٮدى  هي ت٪ة

                                        
(1)

 .األسودَ  ال الفرسَ  اؼبعلوـَ  : األسودَ ( أيدَ )اغبدي  
 سبحافَ  :وه قاؿَ لُ ا ضبََ وه فلمَّ لُ اضبِ  :وألعوانِ  اجُ اغبجَّ  ( فقاؿَ يداً لِ بَ  من أف يكوفَ  حديدًا خَتٌ  ى ألف يكوفَ رَ ثػَ عْ بػَ القَ  ؿَ )فقا (2)

 اجُ عنو اغبجَّ  حَ فَ فصَ  .كمعيدُ وفيها نُ  ,ناكمقْ لَ منها خَ  :وه قاؿَ حُ رَ فلما طَ  حوه على األرضِ رَ اطْ  :، فقاؿَ لنا ىذا ... اآليةَ  رَ سخَّ  الذي
 . يلَ إليو على ما قِ  نَ وأحسَ 

(3)
 . األسودِ  غبديدِ ( أي: ادَ القي باألدىمِ  اجُ اغبجَّ  دَ )أرا  

(4)
 .دَ )و( أرا  

حىت  ,هوادُ سَ  بَ لَ الذي غَ  األدىمِ  ى على الفرسِ رَ ثػَ عْ بػَ القَ  واغبديدَ  مَ ما( أي: األدىهُ لَ وضبََ  اؼبخصوصَ  فَ دِ اؼبعْ  دِ )باغبدي (5)
بأف  ةِ باؼبرَّ  األبيضُ  ذىبَ ويَ  على األبيضِ  بَ لِ غْ حىت يػَ  األسودُ  الشعرُ  رُ ثػُ كْ مث يَ  ,يضٌ بِ  راتٌ شعَ وفيو  ,دُ ولَ دبعٌت أنو يُ  البياضُ  بَ ىَ ذَ 
 . سواداً  البياضُ  نقلبَ يَ 

 على الفرسِ  باغبملِ  بو الوعدُ  قَ يَ بأف األلْ  اجِ اغبجَّ  ةُ ئَ طِ زبَ  لِ ه بذا اغبمْ ومرادُ  ةٍ دَّ ( بل كاف ذا حِ يداً لِ بَ )الذي ليس  (6)
 . األسودُ  اغبديدُ  الذي ىو القيدُ  على األدىمِ  لِ باغبمْ  ال الوعيدُ  ,يداً لِ الذي ليس بَ  األدىمِ 

(7)
 و.بُ طلُ ما يَ  بغَتِ  السائلِ  يق  الثاين وىو تلَ  مُ )و( القس  

(8)
 . لُ صُ ( أي: وبَْ فُ )يكو   

(9)
 . السائلِ  سؤاؿِ ( أي: السؤاؿِ  لِ )بتنزي  

 . ذلك السؤاؿِ  ( غَتِ رَ آخَ  سؤاؿٍ  ةَ لَ )منز  (10)
 نبا ما سأؿَ أحدُ  ,سؤاالف لو حينئذٍ  فالسائلُ  وأَلْ سْ يَ َل  عن سؤاؿٍ  ابُ و وهبُ سؤالُ  ًتؾُ ( أي: فيُ اؼبسألةِ  غبالةِ  بٍ سِ )منا (11)

 . بو اىتماـٌ  من السؤالُت للسائلِ  وكل   ,عنو جيبُ مُ وأجابو الْ  ,عنو َأؿْ سْ َل يَ  ما رُ واآلخَ  ,عنو بْ هبُِ وَل  ,عنو
 بنُ  عاذُ ( أي: محابةِ الصَّ  بعضُ  . سأؿَ  ج  اغبَْ وَ  اسِ لنَّ لِ  تُ ياقِ وَ ىي مَ  لْ قُ  ةِ لَّ ىِ اأْلَ  نِ عَ  كَ ونَ لُ أَ سْ يَ )كما ف قولِو تعال :  (12)

 .األنصاري   مٍ نْ غُ  بنُ  وربيعةُ  لٍ بَ جَ 
  ,اهللِ  يا رسوؿَ  :( فقاال لومَ عليو وسلَّ  ى اهللُ صلَّ  )النبَّ  (13)
 .اػبيطِ  ( مثلَ بدو دقيقاً يَ  اؽببلؿِ  ؿُ )ما با (14)
َِ حىت ( يبَْ  تزايدُ يَ )مث  (15)  .يَ وِ تَ سْ ويَ  ئَ تَل
 . زاؿُ بدراً مث( ال يَ  صَتَ يَ )و ) (16)
 .القمرِ  ف اختبلؼِ  لِ الفاعِ  عن السببِ  ه سؤاؿٌ دا( وىذا بظاىرِ كما بَ   عودَ حىت يَ  تناقصُ يَ ) (17)



 ٔٙٗ 

ؿى ٚ ,(4)ل٤كةا٢ً  ٥  أ٬ (3)أل٩٭ة ؛(2)ىلع ذلٟ حً جى ت  املرت  (1)حً ٧ى ٨ٔ ال١ٍ  ابي اجلٮى  ٚضةءى     ٥ ٨ٔ قجًت قؤاهلي  ني 
 ٫. ٨ٔ ظ٧١ذً  الكؤاؿً  حى ٣ى ٦نً  (5)االػذلًؼ 
 ٍ ٍٛ  ةتي عك٪  ٧ي ال  (6)حي ْيَّ ال٤

ْى  ٫ي ثي تنة  (8)٬ٮ (7)اجًل٪ةسي  -13 ٍُ نٍي ال٤ٛ   (11)املٕىن ؾ  (10)ال (9)ًٜ  ؽ اجل
يى ٦ًّ دة (1)كيسٮفي  ـي  ة ٗك  (8)دً ؽى كا٣ٕ (7)ك (6)ًع كاجلٮ (5)حً اهليب ؾ (4)٫ظؿكٚي  ٍخ ٞى ٛى ( ٦ة اتَّ ـ  )اتلة (3)(ػى ٚ) (2)دة

 (11)ٮى ، حن (10)ًت ا٣رتدي (9)ك

                                        
(1)

 .واغبكمةِ  الثمرةِ  أي: ببيافِ  ,( عن دبعٌت الباءِ ةِ عن اغبكمَ  اعبوابُ  ءَ )فجا  
(2)

 زُ تميػَّ فيَ  شهرٍ  كل    بو َّنايةُ  قُ تحقَّ يَ  ختبلؼَ . وذلك ألف االج  اغبَْ وَ  اسِ لنَّ لِ  يتُ اقِ وَ ىي مَ  لْ على ذلك( ف قولِو : قُ  بةِ ت  )اؼبًت   
ُ و فيَ تِ و وخاصَّ باظبِ  رِ عن اآلخَ  واحدٍ  كل    زُ تميػَّ ويَ  ,السنةِ  ىي ؾبموعُ  ,شهراً  من ذلك اثنا عشرَ  تمعُ وهبَ  ,عما سواه شهرٍ  بو كل    تعُتَّ

 من نورِ  مستفادٌ  القمرِ  ف ذلك ىو أف نورَ  يَّ الفاعلِ  ذلك مع أف السببَ  وغَتُ  واآلجاؿِ  ثِ اغبرْ  ووقتُ  والصياـِ  ج  للحَ  بو الوقتُ 
 بدو فيوِ فيَ  ,منها و شيءٌ لَ عنها قابػَ  القمرُ  فإذا اكبرؼَ  ,همابينَ  األرضِ  ىا غبيلولةِ من نورِ  شيءٌ  ف القمرِ  رْ ظهَ ا َل يَ تَ سامَ فإذا تَ  الشمسِ 

ى رَ فيػُ  ها سباماً لَ قابِ حىت يُ  النورُ  مُ ظُ عْ فيػَ  ةُ لَ ازدادت اؼبقابػَ  ةِ تَ سامَ مُ من الْ  عدُ البُ  ما ازدادَ مث كلَّ  ,فًا كالقوسِ طِ ى دقيقًا منعَ رَ ولذا يػُ  ,ىانورُ 
صبيعًا .  لَّ ضمحِ ها فيَ تَ سامِ حىت يُ  الزيادةِ  دبقدارِ  ه كاف االنتقاصُ َتِْ ف سَ  من الشمسِ  بِ ف القرْ  القمرُ  ذَ خَ مث إذا أَ  ,فيو صبيعاً  النورُ 

 بو و  ضِ الغرَ  قِ تعل   ـِ بذلك لعدَ  اعبوابُ  تِ أْ وإمبا َل يَ 
(3)

 و. معرفتَ  أعٍت ةَ اغبكم)ألَّنا( أي:   
(4)

 .واؽبيئةِ  كِ الفلَ  مِ ف علْ  عاليةٍ  إل دراساتٍ  على أَّنا ربتاجُ  ؽبا ةَ فبل أنبيَّ  ي  الفاعل السببِ  معرفةِ  ( خببلؼِ للسائلِ  م  )أى  
 قَ يَ ل واأللْ وْ على أف األَ  و تنبيهاً عن حكمتِ  السؤاؿِ  دبنزلةِ  القمرِ  اختبلؼِ ( أي: االختبلؼِ  م عن سببِ سؤاؽبُ  ؿَ نَػزَ )ف (5)

 . فاً نا آنِ مْ كما قدَّ   كِ الفلَ  مِ علْ  على دقائقِ  عوف بسهولةٍ لِ طَّ سألوا عن ذلك ألَّنم ليسوا فبن يَ بم أف يَ 
(6)

 ةُ فظيَّ اللَّ  تُ ناس  احمل  
(7)

 .اعبيمِ  رِ ( بكسْ سُ نا)اعبِ   
(8)

 اصطبلحاً  )ىو( أي: اعبِناسُ   
(9)

 فاءِ  ف وُ في التشابُ كْ  فبل يَ بلًّ  أو جُ بلًّ كُ   ةِ اعبنسيَّ  دَ حِ تَّ فيهما مُ  اؼبسموعُ  ( بما بأف يكوفَ قِ طْ اللفظُت ف الن   وُ بُ )تشا  
 ها. ها أو المِ أو عينِ  الكلمةِ 

(10)
 هما. هُ بػُ )ال( تشا   

(11)
ا ف أو تشابَ  سِ اؼبفًتِ  للحيوافِ  عِ بُ والسَّ   فقط كاألسدِ ا ف اؼبعٌتشابَ ما إذا تَ  رجَ فخَ  ,تلفاف فيوىبَ )ف اؼبعٌت( بل   

 ا ف ؾبرَّدِ أو تشابَ  مَ لِ وعَ  بَ رَ كما ف ضَ   العددِ  ا ف ؾبرَّدِ أو تشابَ  ,خالدٌ  ـَ دِ قَ  خالدٌ  ـَ دِ قَ  كبَو: ي  اللفظ كالتأكيدِ   واؼبعٌت معاً  اللفظِ 
 . ل  كُ هما ف البينَ  ناسَ فبل جِ  لَ تَ وقػَ  بَ رَ كما ف ضَ   الوزفِ 

(1)
 .( أي: اعبِناسُ فُ )ويكو  

(2)
ٍـّ  ا وغَتَ مًّ )تا    إل ىذين النوعُت. عُ تنوَّ ( أي: ويَ تا



 ٔٙ٘ 

ٕى  خى ظٍ ؿً ثى ٚل   (14)ث٫ لذي يي ِن  (13)إنكة٩ةن  ؾى ٗيى  (12)ٜى ل٥ ٤٩ٍ     (15)إنكة٩ةن  ادل٬ؿً  نٍيً ٣
 /  (17)ٮى حن (16)ك

     ٥٬ دارً  ؾ خى ٦ٍ ٦ة دي  ٥ٍ ٬ً ارً ٚؽى  
ى
ًً  ؾ خى ٦ٍ ٥ ٦ة دي ٭ً ًً رٍ كأ   (18)٭٥ٍ أر

 /  (3)ٮى حن (2)ـ  اتلة ٗيي  (1)ك 
                                                                                                                                   

(3)
 .سُ ( اعبِناػ)ف  

(4)
 من اللفظُت اؼبتجانسُت. كلٍّ   و( أي: حروؼُ حروفُ  تْ فقَ ما اتَّ  ـ  )التا  

 بفتحِ  دِ رْ والبػُ  دِ رْ البػَ  كبَو: جَ خرَ  دِ وبذا القيْ  اناِتِ كَ وسَ ا ِتِ حركا ؽبا باعتبارِ  حاصلةٌ  ةٌ ها وىي كيفيَّ ( أي: ف ىيئتِ ةِ )ف اؽبيئ (5)
 . ةِ دَ اؼبوحَّ  اليت ىي حركةُ  اؽبيئةِ  الختبلؼِ  رِ ها من اآلخَ نبا وضم  من أحدِ  دةِ اؼبوحَّ 

(6)
وىكذا  نوعٌ  والباءُ  نوعٌ  فُ و فاأللِ برأسِ  والعشرين نوعٌ  التسعةِ  ةِ جائيَّ اؽبِ  من اغبروؼِ  حرؼٍ  ها وكل  ( أي: نوعِ عِ )والنو   

 . والفاءِ  هما ف اؼبيمِ الختبلفِ  حُ رَ ويبَ  حُ رَ فْ يػَ  كبَو: جَ وبذا خرَ 
(7)

 )و( ف .   
(8)

 الساؽِ  كبَو: جَ وبو خرَ  رِ خاآل حروؼِ  مقدارَ اؼبتجانسُت ىو  أحدِ  حروؼِ  مقدارُ  بأف يكوفَ  ىاعددِ ( أي: دِ )العد  
 فيهما.  اغبروؼِ  عددُ  فقْ تَّ فلم يػَ  ول بل مزيدةٌ ف األُ  ها شيءٌ لُ قابِ ال يُ  ف الثانيةِ  ألف اؼبيمَ  ساؽِ مَ والْ 

(9)
 )و( ف.  

 كبَو: جَ وبو خرَ  ,ف اآلخرِ  رَ واؼبؤخَّ  ـَ اؼبتجانسُت ىو اؼبقدَّ  دِ ف أحَ  رُ واؼبؤخَّ  ـُ اؼبقدَّ  بأف يكوفَ  هاترتيبِ ( أي: بِ )الًتتي (10)
 . بلً فباثِ  ناساً جِ  يَ  ظُب  ُْت كاظبَ   الكلمةِ  أنواعِ  من واحدٍ  . مث إف كانا من نوعٍ فِ تْ واغبَ  حِ الفتْ 

(11)
 . ي  ر  عَ مَ الْ  ( قوؿِ وَ )كب  

(12)
 ( أي: كبن.  قَ لْ نػَ )َل   

(13)
 .( أي: شخصاً ؾ إنساناً )غَتَ   

(14)
 إليو.  أُ جَ تَ لْ بو( أي: يػُ  بلذُ يُ )  

 والنوعِ  ف اؽبيئةِ  األوَّؿِ  مع اإلنسافِ  قَ فَ وقد اتػَّ  ,العُتِ  ىنا إنسافُ  باإلنسافِ  ( اؼبرادُ إنساناً  الدىرِ  لعُتِ  تَ حْ )فبل برِ  (15)
 . االسمِ  ونبا من نوعِ  والًتتيبِ  والعددِ 

فا لَ وإف اختػَ  رِ اآلخَ  من اؼبتجانسُت أوصاؼَ  كلٍّ    الستيفاءِ َّفً وْ تػَ سْ مُ  ناساً جِ  يَ ظُب   لٍ وفعْ  مٍ )و( إف كانا من نوعُت كاس (16)
 . ف النوعِ 

(17)
 :  الشاعرِ  ( قوؿِ وَ )كب  

 همْ غضِ على بُ  الناسُ  عَ قد أصبَ    رٍ ف معشَ  إذا رماؾ الدىرُ  
(18)

 ( همْ ف أرضِ  تَ ما دمْ  مْ هِ رضِ وأَ    ىم ف دارِ  تَ م ما دمْ ىِ ارِ دَ )ف  
  ل  حَ للمَ  ىم الثاين وىو اسمٌ ودارِ  داراةِ مُ من الْ  ,رٍ أمْ  لُ وىو فعْ  ,ىم األوَّؿِ دارِ  بُتَ  عَ مَ فجَ 

َ
وىو  هم األوَّؿِ أرضِ  وبُتَ  نِ كَ سْ واؼب

 وترتيباً  وعدداً  ونوعاً  ا فيهما ىيئةً قَ فَ وقد اتػَّ  ,ةِ األرضيَّ  ةِ رَ من الكُ  االستيطافِ  عِ ؼبوضِ  هم الثاين وىو اسمٌ رضِ وأَ  من اإلرضاءِ  رٍ أمْ  لُ فعْ 
 . واالسمِ  الفعلِ  يونبا من نوعَ 



 ٔٙٙ 

  (8)ٝٮاضو  ؼو ثأقية  (7)ىٮؿي دى      (6) ٥و ًو ٔٮا  (5)اصو ٮى ٔى  ؽو ٨٦ أي  (4)كفى ؽ  ٧ي حى 
ًً ٝى    (9)ًت ٮا

 /  (14)ٮى ، حن (13)األػيً  ًؼ الؿ ؾ (12)٩رثان  (11)ا٣ٛةو٤ذني ٜي ذي دٮا  (10)٬ٮ ٓي ضٍ الكَّ  -14
ـً ثآداثً  اإلنكةفي  ًْ  جبٮا٬ؿً  األقضةعى  ٓي جى ٍُ حى /   (1)٫، كحنٮى كزيةثً  ٫ً ي  ٫ ال ث  ؿً اصثـك  (3)األق٧ةعى  عي ؿى ٍٞ يى ك  (2)٣٫ٛ

 ٍٔ  . (4)٫ًْ ك
                                                                                                                                   

 . سُ )و( اعبِنا (1)
ـ   )غَتُ  (2)  هما ف ىيآتِ مث إف كاف اختبلفُ  ,مةِ اؼبتقد   األربعةِ  من األمورِ  ف واحدٍ  فيو اللفظاف فَ لَ ( ىو ما اختػَ التا

 .ناقصاً  ناساً ى جِ ىا ظُب  أو ف أعدادِ  دِ البُ  ةُ نَّ جَ  دِ رْ البػُ  ةُ بَّ جُ  :كقوؽِبم  فاً رَّ ؿبَُ  ناساً جِ  يَ فقط ظُب   اغبروؼِ 
(3)

 . اـٍ سبَّ  أب ( قوؿِ وَ )كب  
 . كائنةً   واعدَ وف ( سَ د  يبَُ ) (4)
 بالسيفِ  ضارباتٍ أي:  ,هما بعدَ  بدليلِ  بالعصا ىنا السيفُ  واؼبرادُ  ,و بالعصابَ رَ من ضَ  ةٍ عاصيَ  عُ ( صبْ اصٍ وَ عَ  دٍ يْ أَ )من  (5)

 .لؤلعداءِ 
(6)

 . ةٍ لَّ زَ ومَ  كةٍ لَ مهْ  من كل   لؤلولياءِ  ظاتٍ وحافِ  ياتٍ و أي: حامِ ظَ و إذا حفِ مَ صَ من عَ  مةٍ عاصِ  عُ ( صبْ مٍ واصعَ )  
(7)

 . ءِ ( على األعداؿُ صو تَ )  
(8)

عليهم  وحاكماتٍ  لؤلحياءِ  أي: قواتلَ  عليو باؽببلؾِ  كمَ و وحَ تلَ ى عليو إذا قَ ضَ من قَ  ةٍ يَ قاضِ  عُ ( صبْ واضٍ قَ  ؼٍ )بأسيا  
 . باؽببلؾِ 

(9)
أو  ,أو حديداً  راً أو حجَ  باً شَ كاف خَ   سواءٌ  ,ما القاىا لكل   عَ أي: قواطِ  ,وعَ طَ و إذا قَ بَ ضَ من قَ  قاضبةٍ  عُ ( صبْ بِ ضِ )قوا  

: ي  رير اغبَ  القاسمِ  أب قوؿِ  كبوَ  جِ رَ خْ مَ  ف الْ ُْت بػَ متقارِ  هما االختبلؼُ بينَ  عَ إف كاف اغبرفاف اللذاف وقَ  اً عِجناساً مضارِ  يَ ها ظُب  من أنواعِ 
خرَجِ  والطاءَ  فإف الداؿَ  سٌ طامِ  وطريقٌ  دامسٌ  ليلٌ  ٍت  كِ   وبُتَ  بيٍت

َ
 يَ م  وإال فسُ  األسنافِ  لِ مع أصْ  لسافِ ألَّنما من ال ؛متقارباف ف اؼب

خرَجِ  ةٍ نبَُزَ }َوْيٌل ِلُكل  و تعال قولِ  كبوَ  قاً ِجناسًا الحِ 
َ
من  والبلـَ  قِ من أقصى اغبلْ  ءَ ألف اؽبا ؛ُلَمَزٍة{ فإف اؽباَء والبلـَ متباعداف ف اؼب

 :  سٍ قيْ  بنِ  األحنفِ  قوؿِ  كبوَ  بِ القلْ  ِجناسَ  يَ هما ظُب  هما ف ترتيبِ . وإف كاف اختبلفُ اللسافِ  ؼِ طرَ 
  فُ تْ حَ  فيو لؤلعداءِ  كَ ؿبُْ ورُ     حٌ فتْ  ك فيو لؤلحبابِ سامُ حُ  

 . فاً كاف حتْ   مث الفاءَ  مث التاءَ  اغباءَ  تَ وإف أخذْ  حاً كاف فتْ   مث اغباءَ  مث التاءَ  الفاءَ  تَ فإنك إذا أخذْ 
(10)

 اصطبلحاً. ه و وىو تغريدُ  ماـِ اغبَْ  عِ من سجْ  ىو( مأخوذٌ  ْجعُ )الس  
(11)

 قرتُت. الفِ  أي: الكلمتُت اللتُت ف آخرِ  قرةِ من الفِ  األخَتةِ  وىي الكلمةُ  لةِ الفاصِ  الفاصلتُت( تثنيةُ  قُ فُ )توا  
(12)

 ه. أو غَتَ  كاف قرآناً   سواءٌ  رِ ما من النثْ كوَّنِ   ةَ راً( أي: حالثْ )ن  
ف  يةِ كالقافِ   رِ ف النثْ  عُ السجْ  ي  اكِ منهما قاؿ السكَّ  كلٍّ   رِ ف آخِ  كائنٍ   واحدٍ  ( أي: ف حرؼٍ األخَتِ  ؼِ رْ )ف اغب (13)

 انتهى.  رِ الشعْ 
(14)

 ك : ( قولِ وَ )كب  
(1)

 فهو.  ي  اغبرير  ( قوؿِ و وكبوَ وثيابِ  وِ و ال بزي  بآدابِ  فُ )اإلنسا  



 ٔٙٚ 

ـي  ٨ى ٧َّ ٌى ٬ٮ أف يي  االٝذجةسي  -15  /   (8)، ٠ٞٮًل  (7)ال ىلع أ٫٩ ٦٪٫ ,(6)أك الؽيًر  فً محبةن ٨٦ ا٣ٞؿآ  (5)الالك
ْ  ضى ؿٍ ّةملةن كال دى  ٨ٍ سي ال د    ـً    ػٍ ٤ ثة٣

ى
ي  ثس٢   ؿٍ سً ٩ٍ كأ   كذُةعي ٦ة ي

ـى     (12)ةعي ُى حي  ٓو ال مٛيك (11)٥و ٨٦ ْحي     (10)ـو ٤ٮْى ٦ة ٣  (9)بي ةاًلك يأًت  يٮ
 . (13)كٝٮًل 

َى   ٗؿيتي عى ؿٍ ة يي ٧ى ٤َّ ٝى    ٭٥ أكَة٩ً  ؾ اجلةسى  (14)ٕةدً دي ال    (15) ٨ً الٮ
ٜو ًِبي  اجلةسى  ًٜ ػة٣ً     ٭٥ ثح٪ى  نةن حٍ ٔى  خى بٍ كإذا ٦ة مً  

  (1)٨ٍ كى ظى  ٤ٍ
 

 /  (5)ٮى ، حن (4)ق ٗيً   (3)أك فً ل٤ٮزٍ  ًف املٞذبى  ًِ ال٤ٛ ؾ (2)يكيو  ثذ٘ييو  كال ثأسى 

                                                                                                                                   
(2)

 . رِ باعبواى و الشبيهةِ بألفاظِ  األسجاعَ  نُ زي  و( أي: يُ لفظِ  جبواىرِ  األسجاعَ  عُ طبَ يَ )  
(3)

 . ف األظباعِ  رُ ؤثػ  أي: يُ  وىو التأثَتُ  الدؽ   الزـُ  واؼبرادُ  ؽ  دُ ( أي: يَ األظباعَ  عُ رَ قْ يػَ )و   
(4)

 .على الزواجرِ  لِ مِ و اؼبشتَ ظِ عْ و( أي: بوَ ظِ عْ وَ  رِ زواجِ بِ )  
(5)

 ماً.راً أو نظْ كاف نثْ   ( سواءٌ الكبلـُ  نَ مَّ ضَ ىو أف يُ  سُ )االقتبا  
 من لفظِ  بشيءٍ  ىيُؤتَ و أف بتضمينِ  واؼبرادُ  ,والسبلـِ  الصبلةِ  و أفضلُ على قائلِ  ي  ( النبو أو اغبديثِ  فِ من القرآ اً )شيئ (6)

 . اؼبيمِ  رِ بكسْ  نِ اؼبضم   بو على أنو من كبلـِ  اؼبأيت   أف يكوفَ  طِ بشرْ  الكبلـِ  نِ مْ ف ضِ  اغبديثِ  ظِ أو من لفْ  القرآفِ 
فإنو من  ؛مرادًا بو القرآفُ  من القرآفِ  بشيءٍ  اإلتيافُ  دِ بذا القيْ  جَ رَ , خَ اغبديثِ  أو فِ )ال على أنو منو( أي: من القرآ (7)

كأف يقاَؿ ف   اغبكايةِ  بو على طريقِ  ْؤَتىيػُ على أنو منو بأف  أو اغبديثِ  من القرآفِ  بشيءٍ  واإلتيافُ  ,اؼبعاصي ظاـِ ومن عِ  القبيحِ  حِ أقبَ 
 . اقتباساً  فبل يكوفُ  ف شيءٍ  فليس من التضمُتِ  ,كذا  مَ عليو وسلَّ  ى اهللُ صلَّ  النب   وقاؿَ  ,تعال كذا اهللُ  قاؿَ  الكبلـِ  أثناءِ 

(8)
 :  رِ الشاع)كقولِو ( أي:   

(9)
 (. اغبسابُ  يأيت يوـَ  طاعُ تَ سْ ما يُ  بكل   رْ كِ وأنْ  ـِ   ػْ لى بالظ  ضَ رْ ًما وال تػَ ظالِ  نْ )ال تك  

 . القيامةِ  وىو يوـُ 
(10)

 .ظاَلٍِ  غةُ الَ ( مب ـٍ لو ظَ ) ما ل 
(11)

 .  هبأمرِ  م  هتَ يَ  أو قريبٍ  ديقٍ ( أي: صمٍ ي)من ضبَِ   
(12)

يٍم َواَل َشِفيٍع يُطَاُع{.  :من قولِو تعال سٌ بَ ( فإنو مقتَ طاعُ يُ  عٍ )وال شفي    }َما لَلظَّاِلِمَُت ِمْن ضبَِ
(13)

 . ي  ْرناطالغَ  ي  َدُلساألنْ  مالكٍ  بنِ  جعفرِ  أب ( أي: الشهابِ لِوو وق)  
(14)

 . عاداةِ مُ من الْ  يٌ ( َّنَ عادِ تُ )ال   
(15)

 (. الوطنِ  ى غريبُ عَ رْ َما يػُ لَّ قػَ  مف أوطاَّنِ  سَ )النا  
(1)

:  ي  فار الغِ  رٍّ ذَ  ألب مَ عليو وسلَّ  ى اهللُ من قولِو صلَّ  سٌ ( فإنو مقتبَ نٍ َحسَ  ْلقٍ خِبُ  الناسَ  قِ هم خالِ بينَ  شاً عيْ  ئتَ )وإذا ما ش  
 . صحيحٌ  . وىو حديثٌ نٍ سَ حَ  قٍ لُ خِبُ  اسَ النَّ  قِ الِ خَ ا وَ هَ حُ سبَْ  ةَ نَ سَ اغبَْ  ةَ ئَ ي  السَّ  عِ بِ تْ أَ وَ  تَ نْ ا كُ مَ ثُ يْ حَ  اهللَ  قِ اتَّ 



 ٔٙٛ 

 
ٮ٩ى راصً  ة إىل اللً ٩َّ إ   (7)أف يسٮ٩ة خي ٍٛ ٦ة ػً  (6)ٝىٍؽ اكفى    (8)ة ٕي

 
{  (9)ةي لكى كاتل   ٕيٮفى ٫ًٍ رىاًص إ٩ًَّة إحًلى ًَّ كى  . (10)}إ٩ًَّة لًل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حه ػةدً   (1) ٧ى

                                                                                                                                   
(2)

أنو  رَ حىت ظهَ  كثَتاً   يػ رَ غُ ما إذا أو  ا((,سً ))مقتبَ  :معو وُيَسمَّى اللفظُ  سِ بَ اؼبقتَ  اللَّفظِ ( أي: ف يسَتٍ  بتغيَتٍ  سَ )وال بأ  
بو  دَ صِ إذا قُ  و يكوفُ سارتِ يَ  عندَ  رُ فَ اؼبغتػَ  . مث التغيَتُ ت الوجوهُ حَ بُ . قػَ الوجوهُ  تشاىَ : ف  لو قيلَ  كما  اقتباساً  مَّ سَ َل يُ  رُ آخَ  شيءٌ 

 . االستقامةُ 
(3)

 ػل ةُ االستقامأو(  فِ )للوز   
(4)

 . ف النثرِ  القرائنِ  كاستواءِ   الوزفِ  ه( أي: غَتِ )غَتِ   
(5)

 لو.  صاحبٌ  ماتَ  حُتَ  بةِ رِ اؼبغا بعضِ  ( قوؿِ وَ )كب  
(6)

 . عَ قَ )قد كاف( أي: وَ   
(7)

 . قعَ يَ  أفْ  أخاؼُ  الذي كنتُ  تُ أف يكونا( أي: اؼبو  فتُ خِ )ما   
(8)

 . فِ الوزْ  : إل ؛ الستقامةِ لفظةِ  ا( بزيادةِ عونَ راجِ  ا إل اهللِ نَّ )إ  
(9)

ُهْم م   }َوَبش ِر الصَّاِبرِيَن الَِّذينَ :  ( ف القرآفِ ةُ )والتبلو     ِصيَبٌة قَاُلوا{ ِإَذا َأَصابَػتػْ
(10)

 ,وإنَّا ,ن هللِ البلـَ مِ  ؛}ِإنَّا لِلَِّو َوِإنَّا ِإلَْيِو رَاِجُعوَف{ أي: فقد اقَتَبَس الشاعُر من ىذه اآليِة وحَذَؼ منها ثبلثَة أشياءٍ   
 والضمََت من إليو. 

(1)
 ةٌ سبِ خا  



 ٜٔٙ 

 
 ٦جؽ  (2)٥ي املذلك   ٢ٕى ٬ٮ أف يى  االثذؽاءً  ٨ي كٍ ظي  -16

ى
ٔى الك٦ً  أ ًِ  بى ؾٍ ٫  جٍ  ٨ى كى ظى   (3)ال٤ٛ  طى وعي  (4)ًٟ الكَّ

ى قي   (8)دً إىل املٞىٮ  (7)٣ُيٛحو  ىلع إمةرةو  (6)٢ى ٧ذى ، ٚإذا ام (5)املٕىن  ؾ  (11)، ٠ٞٮًل  (10)االقذ٭لؿً  حى ثؿأ  (9)ّم 
 /  ضو مؿى  ؿً ثـكا (12)حو د٭٪ب

 
  ٍ ٔي  ٮًفى ٔي  ؽي ضٍ ٧ى ال   (14) ٥ي ٞى ٟ الكَّ ٔ٪ٟ إىل أٔؽااً  كزاؿى     ـي ؿى كال١  (13)يخى ٮذً إذ 

 
 /  ٍَٝصو  ثب٪ةءً  حً اتل٭٪ب ؾ  (15)ؿً ٞٮًؿ اآلػى كك
 

ـي  حه ٤ٔي٫ تيَّ  ٍَٝصه   ى  ٍخ ٕى ٤ى ػى      كقل ـي ة األيَّ ةهلى ٤ٔي٫ َجى   (16)ة

                                                                                                                                   

 ها.سنَ تعال حُ  اهللَ  سأؿُ نَ 
(2)

 . باً أو كاتِ  كافَ   ( شاعراً  اؼبتكل مُ  لَ عَ ىو أف هبَ  االبتداءِ  نُ سْ حُ )  
(3)

 . القياسِ  فةِ وـبالَ  عِ الطبْ  واستثقاؿِ  عن التنافرِ  عدِ البُ  ف غايةِ  و بأف يكوفَ نَ ( أي: حسَ اللَّفظِ  بَ و عذْ كبلمِ   أَ دبْ مَ )  
 رِ وتنافُ  التأليفِ  فِ وضعْ  ي  اللفظ عن التعقيدِ  عدِ بُ ال ف غايةِ  بأف يكوفَ  والًتكيبِ  الصياغةِ ( أي: كِ السَّبْ  َسنَ حَ ) (4)

 . قتضيو اغباؿُ قاً ؼبا يَ مطابِ  الكلماتِ 
 رؼِ العُ  فةِ ومن ـبالَ  أحدٍ  و كل  عرفُ حبيث يَ  ومن االبتذاؿِ  طبلفِ ومن البُ  التناقضِ  من إيهاـِ  مَ سلَ اؼبعٌت( بأف يَ  حَ )صحي (5)

 . ى اغباؿِ قتضَ مُ لِ  قةِ اؼبطابَ  ـِ ومن عدَ 
(6)

 و. كبلمِ   بدأُ مَ ( أي: لَ متَ )فإذا اش  
(7)

 . ةً يَّ فِ ( ولو كانت خَ لطيفةٍ  ةٍ )على إشار   
(8)

 و. ألجلِ  الكبلـُ  يقَ ( الذي سِ دِ )إل اؼبقصو   
(9)

 . للمقصودِ  بُ اؼبناسِ  ( أي: االبتداءُ يَ ظُب  )  
,  باؼبقصودِ  رةً شعِ اليت ليست مُ  ه من االبتداءاتِ ٌؿ وابتداٌء فائٌق لغَتِ ( أي: استهبلٌؿ بارٌع , أي: أوَّ االستهبلؿِ  ةَ )براع (10)

 . للمقصودِ  باً مناسِ  االبتداءِ  أي: كوفُ  اؼبذكورِ  االشتماؿِ  أيضا على نفسِ  ىذا االسمُ  قُ طلَ وقد يُ 
(11)

 . ي بِ الط )كقولِو( أي: أب  
(12)

 بو.  مفروحٍ  سروراً بشيءٍ  زيدُ يَ  كبلـٍ   , وىي إهبادُ  ( باؽبمزةِ ةٍ )ف ِتنئ  
(13)

 .أنتَ ( أي: يتَ وفِ عُ  وف إذعُ  دُ جْ مَ : الْ  ضٍ مرَ  ؿِ )بزوا  
(14)

 . زاؿَ  فاعلُ  ضُ ( أي: اؼبرَ مُ السَّقَ  كَ عنك إل أعدائِ  وزاؿَ  ـُ )والكر   
(15)

 . ي  مِ لَ الس   عُ ( وىو أشجَ رِ خَ )وكقوِؿ اآل  



 ٔٚٓ 

ـً  ؿى ػً آ  (1)٢ٕى ٬ٮ أف يى  اال٩ذ٭ةءً  ٨ي ظكٍ  -17 ًِ  بى ؾٍ ٔى  (2)الالك جٍ  ٨ى كى ظى  ال٤َّٛ ، ٚإف  (3)املٕىن وعيطى  ًٟ الكَّ
ي  (4)٢ى امذ٧ ى قي  (5)٩ذ٭ةءً ثةال ؿي ًٕ نٍ ىلع ٦ة ي ًٓ املٞ حى ثؿأ  (6)ّم   / (8)، ٠ٞٮًل   (7)ُى

 
  (12)٢ي مً مة  (11)حً ل٤ْبيَّ  ءه دع  (10)ك٬ؾا     (9)٫أ٤٬ً  ٙى ية ٠٭ٍ  ؿً ادل٬ٍ  ثٞةءى  يخى ًٞ ثى  

 
 

                                                                                                                                   
 حَ طرَ  معٌت عَ خلَ  نَ مَّ ضَ  ، فاعلٌ  عِ ( بالرفْ اـُ ا األيَّ و صباؽبَ علي تْ عَ خلَ  وسبلـُ  رِبيَّةٌ عليو  رٌ : قصْ  رٍ قصْ  ببناءِ  ةِ )ف التهنئ (16)

 على تشبيوِ  اللةٌ دَ  اـِ إل األيَّ  عِ اػبلْ  , وف نسبةِ رِ و على ذلك القصْ تْ حَ ا وطرَ صباؽبَ  تْ عَ نزَ  الثاين بعلى, واؼبعٌت أفَّ األياـَ  اه للمفعوؿِ فعدَّ 
 .رَ و ذلك القصْ سَ بَ ألْ  باسٍ كلِ   اـِ األيَّ  ه, فجماؿُ على غَتِ و حَ و وطرَ عَ نزَ  صبيلٌ  باسٌ لو لِ  برُجلٍ  األيَّاـِ 

(1)
 . ( اؼبتكل مُ  علَ ىو أف هبَ  االنتهاءِ  ْسنُ )ح  

(2)
 .أو الرسالةُ  أو اػبطبةُ  القصيدةُ  متْ تِ وخُ  ( الذي بو انتهتْ الكبلـِ  رَ خِ )آ  

(3)
 . االبتداءِ  سنِ اؼبعٌت( كحُ  صحيحَ  كِ السَّبْ  نَ حسَ  اللَّفظِ  بَ ذْ )ع  

(4)
 . الكبلـِ  رُ ( أي: آخِ َتَملَ )فإف اش  

(5)
أو   انتهى أو َُتَّ  كلفظِ   مِ تْ على اػبَْ  عِ  بالوضْ داالًّ  كاف لفظاً   قد انتهى, سواءٌ  الكبلـَ  بأفَّ ( أي: باالنتهاءِ  رُ شعِ يُ )على ما   

 ؼٌ تشو   بقى للنفسِ ه فبل يَ بعدَ  نو ال يؤتى بشيءٍ فًا أرْ عُ  و مفيداً مدلولُ  كأف يكوفَ   . أو بالعادةِ اػبتاـِ  نَ و حسْ وكقوِلك: ونسألُ  لَ مُ كَ 
 بو.  مِ باػبتْ  جاريةٌ  فإف العادةَ  الدعاءِ  . ومثلُ والسبلـُ :  واؼبكاتباتِ  الرسائلِ  رِ م ف آخِ قوؽبِ  ذلك مثلُ  ه بعدَ لغَتِ 

(6)
 . الكبلـِ  بانتهاءِ  رُ اؼبشعِ  ( أي: االنتهاءُ يَ ظُب  )  

(7)
 . اؼبذكورِ  االشتماؿِ  ى بو نفسُ ( كما ُيَسمَّ عِ اؼبقطَ  ةَ )براع  

(8)
 . اهللِ  لِ فضْ  و ابنُ سبَ كما نَ   اؼبتنب   بِ الطي   أو أب ؿِ كما ف اؼبطوَّ   ي  اؼبعر  ءِ العبل )كقولِو( أي: أب  

(9)
ف  فُ ه, والكهْ ما بعدَ  نِسو بدليلِ و , أي: جِ ه من أىلِ إليو غَتُ  يوِ أْ يَ  ( أي: يا كهفاً وِ أىلِ  فَ يا كهْ  رِ الدىْ  بقاءَ  يتَ قِ بَ )  

 . لجأِ ىنا للمَ  عَتَ إليو, استُ  لجأُ يُ  ف اعببلِ  الغارُ  األصلِ 
(10)

 خل. إ يتَ قِ و بَ لقولِ  )وىذا( اإلشارةُ   
(11)

 بم.  قُ تعلَّ وما يَ  الناسِ ( أي: ةِ يَّ بَِ للْ  عاءٌ دُ )  
(12)

هم فيما بينَ  اػببلؼِ  عِ م برفْ حاؽبِ  لصبلحِ  وسبباً  مةٍ عم ف نِ أي: كوَّنُ  ةِ البيَّ  لنظاـِ  ه سبباً كاف بقاؤُ   ؼبَّا( ؛ ألنو لُ )شام  
بم.  قُ تعلَّ وما يَ  أي: الناسَ  العاَلََ  نفعُ يَ  و دعاءً ببقائِ  و كاف الدعاءُ مصاغبِ  من بلوغِ  واحدٍ  كل    نِ , وسبك   هم عن بعضٍ بعضِ  مِ ظلْ  عِ ودفْ 

 تْ جرَ  , وألف العادةَ ىذا الدعاءِ  بعدَ  بُ بو ىذا اؼبخاطَ  بُ اطَ ما ىبُ  لنفسِ ا ى عندَ بقَ ؛ ألنو ال يَ الكبلـِ  بانتهاءِ  ىذا الدعاءُ  رَ شعَ وإمبا أَ 
 . فاً نا آنِ مْ كما قدَّ   بالدعاءِ  مِ باػبتْ 

 رب   هللِ  ، واغبمدُ  مْ و وسل  و وصحبِ وعلى آلِ  ي  األم   النب   دٍ نا ؿبمَّ دِ على سي   ى اهللُ , وصلَّ اػبتاـِ  نَ ُحسْ و تعال ونسألُ  
 العاؼبُت. 



 ٔٚٔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (*)/  دججي٫ه 
ى  رو ٦جعى  ك   مكةا٢ً  ق ؾدل٦يؾى  لى ٪ةًٝ أف يي  ٥ً ل٤ٕ٧٤   ججًؼ يى   ٮا ٨٦ ٪ي ١َّ ٧ى ذى ؛ حلى ٫ هل٥ ٨٦ ٬ؾا ال١ذةًب ظى شى

 ٮق. ٧ي ٭ً ٭ة ممة ٚى إدرا٠ي  ٨ي ٧سً أػؿل يي  ٥ مكةا٢ى ؽان، ٚإذا رأل ٦٪٭٥ ذلٟ قأهلى ٫ صي  ٍ٭٧ً ذى 
ى  –أ  ٔ٪٭٧ة أك  اآلديحً  ا٣ٕجةراًت  ػؿكًج  ٧ة ٨ٔ أقجةًب ٭ً ٧ً ٭ٍ كذى  كاللٗحً  ا٣ٛىةظحً  ًح شٍ  ٥ ثٕؽى كأهلى ٠أف ي

ة.  ٧ى  ٨ٔ إظؽا٬ي
َى قٍ ؿى ضً ٪ٍ ٕى سٍ ٦ي  حو ٪ى ٍٛ صى  بَّ ري   ثً قى . دجى قٍ ؿى ًٛ ٪ٍ عى كٍ مي  حو ٪ى ٍٕ . ك

  ٗؽان
ى
 مى  حو ٪ى ٍٛ . أل صى قٍ ؿى ٞى جٍ أ

ى
َى ؤٍل ً جقى ، دى ٕحو كً ٦تَّ  حو ٕ٪ى ل ، ك   ثجرلى

 
ى
 . ةى ؿى ٞى جٍ أ

 . ٢ً األص٤ى  ا٣ٕل   للً  ال٧ؽي 

                                        
(*)

 : وٌ تنبي  
، فإذا داً و جي  همِ نوا من فَ تمكَّ ؛ ليَ و ؽبم من ىذا الكتابِ حَ شرَ  بحثٍ مَ  كل    ه ف مسائلِ تبلميذَ  شَ ناقِ أف يُ  مِ نبغى  للمعل  يَ ) 

 وه: مُ هِ ها فبا فَ هم إدراكُ نُ كِ أخرى يبُ  م مسائلَ رأى منهم ذلك سأؽبَ 
 عنهما أو عن إحدانبا.  اآلتيةِ  العباراتِ  خروجِ  ا عن أسبابِ همهمِ وفَ  والببلغةِ  الفصاحةِ  حِ شرْ  م بعدَ سأؽبُ كأف يَ   –أ 
 . ةَ رَ قَ أنػْ  دِ بقى ببلَ تَ  ةٍ عَ سِ متَّ  نةٍ عْ وطَ ى ؤْلَ مَ  ةٍ نَ فْ جَ أْي:  – هْ رَ قَ بأنػْ  بقى غداً تَ  – هْ رَ فِ نْ مسحَ  ةٍ نَ عْ وطَ  – هْ رَ جِ نْ عَ ثػْ مُ  ةٍ نَ فْ جَ  بَّ ر  -

 . لِ األجلَ  ي  العل هللِ  اغبمدُ 
 . صَ اػبالِ  واؼباءَ  اللحمَ  تريدُ  – حَ مادِ الص   بتُ شرِ و  – العرينَ  تُ أكلْ 
 و. رفانَ عِ  ؼِ رْ اف العُ عَ  من كاف لو زائراً * وعاؼَ  رَّ وَ وازْ 

 . بِ جانِ  من كل   رَّ جَ  على ما ىَتاً و. زُ قومُ  لومنَّ ىل يَ  ير عْ شِ  تَ يْ  لَ اَل أَ 
 . راءُ الشع فعلَ  يَ حىتَّ  . ف القوؿِ  يهتدال يَ  ما لِ الِفعْ ف  يهتدِ من يَ 

 . فعلَ  يَ حىتَّ  ف القوؿِ  هتديو الشعراءُ ال يَ  ما لِ ف الِفعْ  يهتدِ يَ  يأ
 . رَ أخبَْ  . تريدُ يناه أسداً أا فر منَّ  بَ قرُ 



 ٕٔٚ 

 
ى
ٕى  ٤خي كى أ ً  ي٨ى ؿً ا٣  .الةلهى  كاملةءى  ال٤َّع٥ى  . دؿيؽي حى ةدً ٧ى الى   خي بٍ . كشى

 
ٕي  عًؾ  عؼى ك  ٨٦ اكف ل زاؿان  رَّ كى كازٍ   ٫. ؿٚة٩ى ًٔ  ًؼ ؿٍ ا٣

  صة٩ًت  ٨٦ ك   ؿَّ ان ىلع ٦ة صى ٍي ٬ى زي   ٫ ٝٮ٦ي  ٤ٮ٨٦َّ ٢٬ يى  مؿً ٍٕ أال حلخ مً 
ٍٕ  ؾ مؽً ٭ذى ٨٦ يى   النٕؿاءي  ٢ٕٛى ظت يى  ا٣ٞٮؿً  ؾ   مؽً ذى ٭ٍ ال حى  ٦ة ٢ً ا٣ٛ

 
ٍٕ  ؾ م٭ذؽً يى  م/أ  .ظت ي٢ٕٛى  ا٣ٞٮؿً  ؾ ٭ذىًؽي٫ النٕؿاءي ٦ة ال يى  ٢ً ا٣ٛ
 ٦٪َّ  بى ؿي ٝى 

ى
  ؿيؽي ؽان )دي قى ة ٚؿأي٪ةق أ

ى
 (. ؿى ٍِبى أ

 ً ًَ  ةو  بنؽَّ ٠ؾا ) دٞٮلي  ٢ٕٛى ٤ٔيٟ أف دى  تي يى ٕى مة ٍٕ  ؽَّ ٔي  ٢ى جةن مل٨ إذا ٚ ٌٍ  ٦ةن ؿى ٫ ٠ى ٤ي ًٚ  . (1)لن(كٚ
 
 

 /  ة يأتيجٮا ٧َّٔ أف يي  كاإلننةءً  الْبً  ثةًب  ٥ ثٕؽى يكأهلى  )ب( ككأفٍ 
                                        

(1)
 عنها :  بًل( األجوبةُ وفضْ  ماً و كرَ فعلُ  دَّ عُ  لَ باً ؼبن إذا فعَ ـباطِ  ةٍ و بشدَّ كذا ) تقولُ   فعلَ عليك أف تَ  بُ هبِ   

و عَ تبػَ ه أف يَ عدَ فوَ  ذلك القيصرَ  غَ لَ فبػَ  كِ اؼبلِ  و بنتُ تْ أبيو فهوَ  ةِ تلَ ه على قَ ستنجدَ ليَ  الروـِ  كَ ملِ  دَ صَ ؼبا قَ  سِ القيْ  امرئِ  ىذا قوؿُ 
و غبمُ  طَ ساقَ ها تَ سَ , فلما لبِ مسمومةٍ  إليو بثيابٍ  بعثَ  كاف بأنقرةَ   فلمَّاو ه بنجدتِ من جنودِ  بالشاـِ  َمن أو يأمرَ  الشاـَ  لغَ إذا بَ  باعبنودِ 

وىي  ةُ رَ جِ نْ عَ . فيو مثػْ بأنقرةَ  بقى غداً تَ  ةٍ ؿببَّ  وقصيدةٍ  ةٍ رَ مستحضَ  ةٍ بَ طْ وخُ  ةَ رَ فِ نْ حَ مسْ  ةٍ نَ عْ وطَ  ةَ رَ جِ نْ عَ مثػْ  ةٍ نَ فْ جَ  بَّ : رُ , فقاؿَ باؽببلؾِ  مَ لِ فعَ 
 ها. حروفِ  رِ ؛ لتنافُ فصيحةٍ  غَتُ 

 : األجل  ؛ ألف القياسَ فصيحٍ  وىو غَتُ  لُ * فيو: األجلَ  األوَّؿُ  القديُ  دُ الفرْ  ه * الواحدُ زُ عجُ  من بيتٍ  مِ جْ و أبو النَّ قالَ 
 و.ك  فَ لِ  غَ , وال مسو  باإلدغاـِ 

 هما. فصيحُت؛ لغرابتِ  ونبا غَتُ  حِ ادِ مَ والص   ا العرينِ فيو لفظً 
  كرارِ و بتَ كلماتِ   رِ فُ ؛ لتنافصيحٍ  غَتُ  ىذا البيتِ  زُ جُ و. وعَ معرفتَ  اإلحسافِ  بُ طالِ  هَ رِ ه وكَ عنو من كاف يزورُ  وماؿَ  معناه اكبرؼَ 

 . اتٍ مرَّ  أربعَ  والفاءِ  اؼبهَملةِ  من العُتِ  كلٍّ 
؛ ألنو ورتبةً  لفظاً  رٌ وىو متأخ   َتٍ ىَ و على زُ قومِ  ضمَتِ  دِ و لعوْ تأليفِ  فِ ؛ لضعْ فصيحٍ  ...إخل غَتُ  ىَتٌ زُ  قوَمو نَّ لومَ و ىل يَ قولُ 

 . لِ عن الفاعِ  رُ و التأخ  ورتبتُ  مفعوؿٌ 
 . اؼبعاين ترتيبِ  قِ فْ على وِ  بةٍ مرتَّ  و غَتُ ألفاظَ  فيو, لكنَّ  يٍّ لفظِ  ؛ لتعقيدٍ فصيحٍ  غَتُ  ىذا الكبلـُ 

ىو  بو األسدُ  رَ هِ الذي اشتُ  اػباصَّ  فيو ألف الوصفَ  يٍّ معنو  ؛ لتعقيدٍ فصيحٍ  غَتُ  فالكبلـُ  وال قرينةَ  ىذا اؼبعٌت ريدَ حيث أُ 
 و. وإف كاف من أوصافِ  رُ خْ ال البَ  الشجاعةُ 

 اِل ، ػبَِ حاضرٌ  , فهو كقوِلك: إف خالداً تضى اغباؿِ قْ مُ و لِ قتِ مطابَ  دـِ ؛ لعَ بليغٍ  فهو غَتُ  رَ كَ ؼبن ذَ  ىذا الكبلـَ  وَ حيث وجَّ 
 .نِ ىْ الذ  



 ٖٔٚ 

 
ى
ـً  الْبً  ٨ى ٦ً أ ي  اإلننةءً  أ {.  دٕةىل/ . كٝٮلي  ءً ـٍ ٨٦ اجٍلي  ٥ْي ٍٔ أ ٟ / الُك  ٝٮل ـً ميٮَسى فى ٨ٍ٦ً ٝىٍٮ  }ًإفَّ ٝىةريكفى اكى

ى  م٦ة اذل ٓي كذٛيؽي ي ً  ق الكة٦ ـي ٟ . أ٩خ دى ث٤ًٌٛ  ؼه ٟ / أ٩ة ٦ٕرتً ٨٦ ٝٮل عى  ؾ ٞٮ ٓي  إين ب  . رى ؿً الكَّ  ال أقذُي
 ةران.جى ًُ اٍو 

٤يٮفى  }إ٩ًَّةٔحىس/  ٢ً قي ٨ٔ ري   دٕةىل ظاكيحن ٝٮلي  ًب األٍْضي  ٨٦ أم   ؿٍقى ٥ٍ مي ٍسي ٍ ة إً ٩َّ إً  ٥ي ٤ى ٍٕ ة حى ٪ى ب  رى  } {إحًلى  ٥ٍ سي حلى
ى  ٤ي ؿٍ ٧ي ل  {. ٮفى قى

 . ٨٦ ا٣ٞؿاا٨ً  ؟ ك٦ة ٦ٕة٩ي٭ة املكذٛةدةي  ٬ؾق األ٦س٤حي  اإلننةءً  أ٩ٮاًع  م  ٨٦ أ
 

  ٓي املضة٦ً  ٪ة ية صؿيؿي ذٍ ٕى إذا َجى     ٭٥ ث٧س٤ً  ًن بٍ ٚضً  أكخلٟ آثةيئ
 

ى  اؽى ٦ة ثى  ٢ٍ ا٧ٔى     – ٟى ٗي   ؾ ٍٓ صً ال دؿٍ  – ٟى ل
ي
  ثةلال أ

ى
  ؽى ٕى رى أ

ى
ـى ٝى  ـٍ أ ى  – ة  ٮري ٛي ١ى  ا٣ٍ الَّ ل إً ةزى }٢٬ يي

ى
ى { }أ  ٥ٍ ل

 ؽان{. حًل ة كى ي٪ى ذً  ٟى ب  ؿى ٩ي 
  ؽان ٪ٍ حلخ ٬ً  

ى
ً ٧َّ ٪ة مً أ٩ٛكى  ٍخ ٛى كمى     ؽٍ ًٕ ٪ة ٦ة دى دٍ ـى ٍن أ   ؽٍ ة تى

 (1)٪ة. زى عؽ  ح٪ة ٚيي أدً لٮ يى  
ًٜ  فى اكَّ أقي   (1)اٝةن ؿى  ًٚ فى ٠ى  ا٣ٕٞي

                                        
(1)

 . ا يأيتيبوا عمَّ أف هبُ  واإلنشاءِ  اػببِ  بابِ  م بعدَ ؽبَ يسأ فْ )ب( وكأ  
  }ِإفَّ قَاُروَف َكاَف ِمْن قَػْوـِ ُموَسى{.و تعال: , وقولُ من اعبزءِ  مُ أعظَ  ك الكل  قولُ  أـ اإلنشاءِ  اػببِ  نَ مِ أ – ٔ
 .  اْصِطباراً  ال أستطيعُ  إين رب   – رِ حَ ف السَّ  تقوـُ  أنتَ  –ك بفضلِ  ؼٌ من قوِلك: أنا معًتِ  ه السامعُ ستفيدُ يَ ما الذي  -ٕ
ُكْم ُمْرَسُلوَف{ }رَبػ َنا يَػْعَلُم ِإنَّا ِإلَْيُكْم }ِإنَّا ِإلَيْ عيَسى:  لِ عن رسُ  و تعال حكايةً قولُ  بِ األضرُ  أنواعِ  من أي   – ٖ

 َلُمْرَسُلوَف{. 
 . من القرائنِ  اؼبستفادةُ  معانِيَهاوما  األمِثلةُ ىذه  اإلنشاءِ  أنواعِ  من أي   -ٗ
 

 عُ اجملامِ  ا يا جريرُ نَ تػْ عَ إذا صبََ   هم دبثلِ  ٍتئْ فجِ  يأولئك آبائ 
 

 . يداً لِ فينا وَ  كَ ب  رَ أَل نػُ  – ى إال الكفورُ ازَ ىل هبُ  - أـ قاـَ  دَ أقعَ  . ال أبالكَ ي  عن غَ  عْ ال ترجِ  –ما بدا لك  لْ اعمَ 
 

 دُ نا فبا ذبَِ أنفسَ  تْ فَ وشَ    دُ عِ ا ما تَ نَ تػْ زَ قبَْ ليت ىنداً أَ   
 

(1)
 ا(اقً رَ ى فِ فَ كَ   قيقِ العَ  افَ أسكَّ  –نا ثَ ينا فيحد  تِ لو يأ  



 ٔٚٗ 

 
 }/  ٬ؾق األ٦س٤حً  ؾ ؿً اذل٠ٍ  ٨ٔ دكايًع  كالؾًؼ  ؿً اذل٠ٍ  ٥ ثٕؽى ( ككأف يكأهلى )ج

ى
  ـٍ أ

ى
{. ؽان مى رى  ٥ٍ ٭ي ب  رى  ٥ٍ ٭ً ثً  ادى رى أ

ى ث٧ٞةث٤ذً  ًن ؿى أمى  كالؿاحفي  ؾى ؾ أمؿً  ن٧ى كَّ  الؿاحفي  ًَ ٟ )ُتي ى  ة(. األ٦يي ٗجيًّ  تي ة )صٮاثةن  ؼى املؼةكً  ٨ى كأ٦َّ  املٕةرؼى  َّشى ن
ٚى  مل٨ قأؿى   ؟ (.  األ٦يي  ٢ٕى / ٦ة 

ى  ى /  )صٮاثةن ٣ٞةا٢و  الكةرؽي  ظَضى ق ذ٠ؿً  ًٜ جٍ  ثٕؽ قى )دٞٮلي  ىلع الكٞٮًط  ؼه مَّشً  ؽاري ( . اجلًٍ الكةرؽي  ٢٬ ظَضى
 ٫(. دججي٭ةن لىةظجً 

٨ دكايع  ٩َّة الى ٩ىٍؽرً /  ٬ؾق األ٦س٤حً  ؾ ًؼ الؾٍ  ٔك
ى
٨ٍ  م}كىأ ة ٦ى َّ٦

ى
رًٍض{ }ٚىأ

ى
٨ٍ ًؽ اأٍل ًريؽى ث٧ًى

ي
ٌّ أ شى

ى
أ

ُى  ٍخ
ى
ٮَّل{أ ٜى ٚىكى ٤ى قي ل٤ًٍحيٍسىل{ }ػى ي ٪يحىس  ؽى ثًةٍليٍكىنى ٚىكى ؽَّ ٥ٍ  ٯ كىاتَّقى كىوى ٣ىٍخ ٣ىسي ٮَّ ٍؽؾى يىتًي٧ةن ٚىآكىل{ }قى ً

ى٥ٍ يى ل
ى
}أ

حي اهلٮاًء.  ٍى٤ًعى ركًع كمي ـ  حي ال ضى ًٌ ٍ٪ ي٢{ ٦ي ً ٍْبه َجى ٍمؿان ٚىىى
ى
٥ٍ أ سي كي ٛي ٍج

ى
 (. إنكةفو  ؿً ذ٠ٍ  )ثٕؽى  غه اكً ؿى مي  ذةؿه حمي أ

 

                                                                                                                                   

 عنها :  األجوبةُ 
ألف كبلًّ منهما َيِصح  أف يُقاَؿ لقائِلو إنو صاِدٌؽ فيو أو   ؛خل خبَػرٌ إ}ِإفَّ قَاُروَف{ و تعال: , وكذا قولُ خل خبٌ إ ك: الكل  قولُ 

تعال  اهللِ  و من أخبارِ والثاين منهما لكونِ  البداىةِ  مِ منهما حبكْ  و : األوَّؿُ قِ بصدْ  ، وإال فكبلنبا مقطوعٌ ذاتُو حيثُ ن كاذٌب م
 و. وأقوالِ 

 
.  للمتكل مِ  بِ اؼبخاطَ  لِ بفضْ  االعًتاؼِ  و وىو ثبوتُ نَ ضمَّ الذي تَ  مَ منو اغبكْ  السامعُ  ستفيدُ يَ  إخل ؼٌ معًتِ ك: أنا قولُ 

ال  إين ك: رب  . وقولُ بِ للمخاطَ  رِ ف السحَ  القياـِ  , أي: بثبوتِ مِ باغبكْ  عاَلٌِ  منو أف اؼبتكل مَ  السامعُ  ستفيدُ إخل يَ  وـُ قُ ك: أنت تػَ وقولُ 
 . اؼبتكل مِ  فَ منو ضعْ  السامعُ  ستفيدُ يَ خل إ ستطيعُ أَ 

 
؛ ي  اإلنكار  بِ منهما من الضرْ َف{ كل  و }رَبػ َنا يَػْعَلُم ِإنَّا ِإلَْيُكْم َلُمْرَسلُ  :و تعالوكذا قولُ , }إِنَّا ِإلَْيُكْم ُمْرَسُلوَف{ و تعال: قولُ 

ف الثاين؛  أدَن من التأكيدِ  ف األوَّؿِ  , إال أف التأكيدَ بل على تأكيدٍ مَ تَ عيسى وقد اشْ  لِ سِ ُت لرُ بِ رين مكذ  كِ بما منْ  ُتَ بِ اؼبخاطَ  لكوفِ 
 . ةِ االظبيَّ  واعبملةِ  والبلـِ  وإفَّ  مِ بالقسَ  ، والثاين فيو التأكيدُ ةُ االظبيَّ  واعبملةُ  بإفَّ  ليس فيو إال التأكيدُ  ألف األوَّؿَ 

 
 مرادٌ  رٌ لك أمْ  ادَ ما بَ  لْ و: اعمَ . قولُ منو ىو التعجيزُ  , واؼبعٌت اؼبستفادُ رِ مْ األ من نوعِ  هم إنشاءٌ دبثلِ  ٍتئْ فجِ  يو: أولئك آبائِ قولُ 

, استفهاـٌ  قاـَ  أـْ  دَ أقعَ  بالال أُ  وقولُو:. أيضاً  بو التهديدُ  مرادٌ  يٌ َّنَ  لِ ف اعبهْ  كَ أي: اَّنماكِ  كَ ي  عن غَ  عْ رجِ و: ال تَ ، وقولُ بو التهديدُ 
ـْ  فينا  كَ ب  رَ و: أَل نػُ . وقولُ  ى إال الكفورُ ازَ دبعٌت النفي أي: ما هبُ  استفهاـٌ  ى إال الكفورُ ازَ و ىل هبُ دبعٌت: بل. وقولُ  عةٌ فيو منقطِ  وأ

 ينا إنشاءٌ و لو يأتِ . وقولُ ةٌ و ليت وىي أصليَّ وأداتُ  التمٍت   من نوعِ  إنشاءٌ  دْ عِ ا ما تَ نَ تػْ زَ و ليت ىندًا أقبَْ . وقولُ دبعٌت التقريرِ  استفهاـٌ  ليداً وَ 
 يرِ هبَ  عٌ , وىو موضِ يقِ قِ العَ  افَ و: أسكَّ . وقولُ اهُ نَّ تمَ مُ  ةِ زَّ على عِ  اللةِ للدَّ  اإليه ؿَ دِ عُ  ةٌ أصليَّ  و لو, وىي غَتُ وأداتُ  أيضاً  التمٍت   من نوعِ 

 . و اؽبمزةُ أداتُ  النداءِ  من نوعِ  ءٌ إنشا ، ىذا الكبلـُ اؼبدينةِ  قيقِ بعَ  صلُ تَّ هم ويػَ بعضُ  قاؿَ  ,ؽٍ رْ عِ  ذاتِ  اءِ ذَ و حِبِ وأوسطُ  ةَ امَ ِتِ  رِ وْ ه من غَ ماؤُ 



 ٔٚ٘ 

ٜي أـ ٠يٙ يى     (1)٨ي ؽًٚ ٚيى  ٦ة ينةءي  ثي ؽً يي  ؿ  كال٭ً    ؿان مة٬ً  ثة٣ٞجيًط  ٪ُ
 
 
 

 /  ٬ؾق األ٦س٤حً  ؾ كاتلأػيً  اتلٞؽي٥ً  ٥ ٨ٔ دكايًع )د( ككأف يكأهلى 

                                        
(1)

 :  ف ىذه األمثلةِ  رِ الذكْ  يعن دواع ؼِ واغبذْ  رِ الذكْ  م بعدَ ؽبَ )ج( وكأف يسأ  
ـْ أَرَاَد ِبِْم رَبػ ُهْم َرَشدًا{    نَ وأمَّ  اؼبعارؼَ  رَ شَ نَ  األمَتُ  –ا غبيًّ  بُ اطِ ك زبُ دبقابلتِ  ينرَ أمَ  ؾ والرئيسُ ف أمرِ  ٍتمَ كلَّ الرئيُس   –}َأ

 .األمَتُ  علَ ما فَ  ؼبن سأؿَ  . جواباً  اؼبخاوؼَ 
و لصاحبِ  ه؛ تنبيهاً رِ ذكْ  قِ سبْ  و بعدَ . تقولُ على السقوطِ  ؼٌ مشرِ  دارُ اعبِْ  – السارؽُ  رَ : ىل حضَ . جوابًا لقائلِ السارؽُ  رَ حضَ 

 :  ف ىذه األمثلةِ  ؼِ اغبذْ  ي. وعن دواعِ 
 اأْلَْرِض{ }فََأمَّا َمْن أَْعَطى َواتػََّقى َوَصدََّؽ بِاغبُْْسٌَت َفَسنُػَيس رُُه لِْلُيْسَرى{ }َخَلَق َفَسوَّى{ َأَشر  أُرِيَد دبَْن ف ي}َوأَنَّا اَل نَْدرِ 

 رِ ذكْ  بعدَ  – غٌ راوِ مُ  اؿٌ تَ ؿبُ  – اؽبواءِ  حةُ ومصلِ  الزروعِ ُمنِضَجُة  –{ يلٌ صبَِ  رٌ بػْ صَ فَ  راً مْ أَ  مْ كُ سُ { }َسوََّلْت َلُكْم أَنْػفُ ىآوَ فَ  يماً تِ يَ  ؾَ دْ هبَِ  َلَْ }أَ 
 . إنسافٍ 

 
 نُ فِ دْ فيَ  شاءُ ما يَ  ثُ دِ وبُْ  ر  واؽبِ     راً ؾباىِ  بالقبيحِ  قُ طِ نْ أـ كيف يػَ  

 
 عنها :  األجوبةُ 

... إخل  و: الرئيسُ عنو. وقولُ  ى للعدوؿِ ضً تَ وال مقْ  و األصلَ إليو؛ لكونِ  اؼبسَندِ  رُ م فيو ذكْ بم رب   أرادَ  ـْ و أَ قولُ  
إليو إما  اؼبسَندِ  رُ ...إخل فيو ذكْ  بالتشديدِ  نَ وأمَّ  اؼبعارؼَ  رَ نشَ  و: األمَتُ . وقولُ السامعِ  بغباوةِ  إليو تعريضاً  اؼبسَندِ  رُ ا ذكْ اعبملتاف فيهم

 ؼٌ مشرِ  عبدارُ و ا. وقولُ إليو لئلىانةِ  اؼبسَندِ  رُ فيو ذكْ  السارؽُ  رَ و حضَ . قولُ  ى لو اإلنكارُ حىت ال يتأتَّ  على السائلِ  أو للتسجيلِ  ذِ للتلذ  
 ها. لضعفِ  بالقرينةِ  الثقةِ  ةِ و لقلَّ إليو تنبيهاً على صاحبِ  اؼبسَندِ  رُ ... إخل فيو ذكْ  على السقوطِ 
 

و: }فأمَّا من عليو . قولُ  القرائنِ  اللةِ ه بدَ إليو؛ لظهورِ  اؼبسَندِ  ؼُ { ... إخل فيو حذْ ريدَ أُ  ر  شَ أَ  يدرِ ا ال نَ و: }وأنَّ قولُ  
 يرِ أي: فأمْ  صبيلٌ  رٌ و فصبػَ . قولُ ة على الفاصلةِ ؛ للمحافظِ اؼبفعوؿِ  ؼُ ى{ ... إخل فيهما حذْ فسوَّ  قَ لَ و }خَ وقولُ ى{ ...إخل, طَ عْ أَ 

 لتنبوِ  إليو اختباراً  اؼبسَندَ  تَ فْ , فحذَ الشمسَ  ...إخل تعٍت الزروعِ  ةُ جَ ُمنضِ و . قولُ الفائدةِ  إليو؛ لتكثَتِ  اؼبسَندِ  ؼُ , ففيو حذْ صبيلٌ  رٌ صبػْ 
أي:  نُ دفِ و فيَ . قولُ اغباجةِ  عندَ  اإلنكارُ  رَ تيسَّ إليو ليَ  اؼبسَندِ  ؼُ فيو حذْ  إنسافٍ  رِ بعد ذكْ  غٌ راوِ مُ  تاؿٌ و ؿبُ و. قولُ هِ ب  نَ تػَ  قدارِ أو مِ  السامعِ 

 . ةِ يَ على القافِ  للمحافظةِ  اؼبفعوؿُ  ؼَ ذِ و فحُ دفنُ فيَ 



 ٔٚٙ 

 ٍ٨ ى٥ٍ يىسي ل ٫ }كى { ٦ة ك  ٦ة يىذ٧ىنَّ املؿءي ييؽركي ؽه ظى
ى
ٮان أ ٛي ي ٠ي َّٛ .  لى  دارً  ؾ ةحي الك

ى
 ٦ةفي ٤ٔيٟ الـ ٝج٢ى ؾ . إذا أ

ـو  صك٥ه  . اإلنكةفي  ٤ٔيٟ ٦ة ننةءي  حي ٞرتً ٩ى  ٜه  ةسه ظكَّ  ٩ة  مى  . ادل٬ؿي  ؿى األمٍ  طى ى٤ً أف يي  أقأؿي  . اللى  ٩ةَ
ى
.  جةن حٍ مى  مَّ دى ٮٍ ٚى  ؤل

ًلى  ٥ٍ كى ٥ٍ ًدي٪يسي  ًدي٨ً{.  }٣ىسي
 

ي  زلزحه   ٌ   م٧في     ٭ة ذً ضى ٭ٍ ادل٩ية ثجى  ؽي َّشً ت   كا٧ٞ٣ؿي   كأثٮ إقعةؽى حى ال
  

ى
               ث٫  كًّم صً  خي ق٧ٍٞ ك٦ة أ٩ة أ

ى
 (1)٩ةرا  ا٤ٞ٣ًت  ؾ خي ٦ٍ ٍْضى ك٦ة أ٩ة أ

 
 /  اآلديحً  ٨ٔ ا٣تنبي٭ةًت  ا٣تنبي٫ً  ٥ ثٕؽى )ق( ككأف يكأهلى 

                                        
(1)

 . ةِ ف ىذه األمثل والتأخَتِ  التقديِ ي م عن دواعؽبَ )د( وكأف يسأ  
عليك ما  حُ قًتِ نَ  عليك الزمافُ  لَ إذا أقبَ  – ؾَ ف دارِ  احُ السفَّ  –و دركُ يُ   اؼبرءُ تمٌتَّ ما يَ  كل  ما   –}وَلَْ َيُكْن لَُو ُكُفوًا َأَحٌد{ 

 {. ينِ دِ  ِلَ وَ  مْ كُ ينُ دِ  مْ كُ لَ } – باً يْ شَ  يَّ دَ وْ فػَ  ؤَلَ مَ  رَ ىْ الدَّ  – رَ األمْ  حَ صلِ أف يُ  سأؿُ أَ  اهللَ  – قٌ ناطِ  اسٌ حسَّ  ناـٍ  مٌ جسْ  اإلنسافُ  – نشاءُ 
 

  والقمرُ  بو إسحاؽَ أَ الضحى و  مشسُ   ها الدنيا ببهجتِ  شرؽُ تُ  ثبلثةٌ  
 . ناراً  ف القلبِ  تُ مْ وما أنا أضرَ   بو  يمِ جسْ  تُ وما أنا أسقمْ  

 
 عنها :  األجوبةُ 

على  ؛ للمحافظةِ إليو وىو أحدٌ  على اؼبسَندِ وًا وىو كفُ  اؼبسَندِ  { فيو تقديُ أحدٌ  واً و تعال: }َل يكن لو ُكفُ قولُ  
و فيو كُ دِر يُ   اؼبرءُ تمٌتَّ ما يَ  و: ما كل  . وقولُ  ثلِ مِ إل نفي الْ  ةِ رَ للمبادَ  أف التقديَ  التفسَتِ  بِ تُ هم. والذي ف كُ بعضِ  يِ على رأْ  ةِ الفاصلَ 
ما  صبيعَ  اؼبرءُ  ؾُ درِ , واؼبعٌت ال يُ ونفي الشموؿِ  العموـِ  بِ على سلْ  دؿَّ ليَ  , وىو كل  العموـِ  النفي وىو ما على لفظِ  ؼِ حرْ  تقديُ 

وىو  اؼبسَندِ  ...إخل فيو تقديُ  عليك الزمافُ  لَ و إذا أقبَ . قولُ ةِ للمساءَ  إليو تعجيبلً  اؼبسَندِ  ؾ فيو تقديُ ف دارِ  احُ و السفَّ اه. وقولُ تمنَّ يَ 
ِر على تصو   ـٌ ه مقدَّ رُ وتصو   ؼَ و اؼبعرَّ ؛ لكونِ إليو وىو اإلنسافُ  اؼبسَندِ  ديُ ...إخل فيو تق ناـٍ  مٌ جسْ  و: اإلنسافُ . قولُ للتفاؤؿِ  أقبلَ 

ه. غَتَ  سأؿُ ال أَ  اهللَ  سأؿُ أي: أَ  على التخصيصِ  دؿَّ ؛ ليَ لِ على الفعْ  اؼبفعوؿِ  فيو تقديُ  رَ األمْ  حَ صلِ أف يُ  سأؿُ أَ  اهللَ  :و. قولُ  التعريفِ 
ذنُت إل األُ  يلِ فبا يَ  الرأسِ  جانبُ  اؼبتكل مِ  إل ياءِ  مضاؼٌ  الواوِ  وسكوفِ  الفاءِ  حِ بفتْ  دٍ وْ فػَ  تثنيةُ  يَّ دَ وْ ف باً شيْ  يَّ دَ وْ فػَ  مؤلَ  رُ و: الدىْ قولُ 

و: }لكم . قولُ و األصلُ ن؛ ألرُ إليو وىو الدىْ  اؼبسَندِ  و. فيو تقديُ يْ دَ وْ ف فػَ  بُ يْ شَّ : بدا القاؿُ الذي عليو يُ  رَ على الشعْ  قُ طلَ , ويُ األماـِ 
 و: ثبلثةٌ . قولُ يَّ عل مقصورٌ  عليكم وديٍت كم مقصورٌ أي: دينُ  إليو على اؼبسَندِ  اؼبسَندِ  رِ قصْ  إلفادةِ  اؼبسَندِ  م{... إخل فيو تقديُ كدينُ 

 ؾبموعاً  دَ العد عَ إذا ظبَِ  إليو؛ ألف اإلنسافُ  للتشويقِ  اؼبعدودِ  وتأخَتُ  إليو وىو ثبلثةٌ  اؼبسَندِ  ها ...إخل فيو تقديُ الدنيا ببهجتِ  ؽُ شرِ تُ 
 دؿَّ النفي؛ ليَ  ؼِ وحرْ  اؼبسَندِ  لِ الفعْ  و بُتَ وإيقاعُ  اؼبسَندِ  ...إخل فيو تقديُ  سقمتُ و: وما أنا أَ ه. قولُ آحادِ  تفصيلِ  إل معرفةِ  شتاؽُ يَ 

فيو  ٍتكَ ل شاَر ب يوحد ف القلبِ  ناراً  ـَ اؼبضرِ  ولستُ  ي,فيو غَت  كٍتبل شاَر  يدِ حْ وَ  للجسمِ  مَ , واؼبعٌت: لست اؼبسقِ على التخصيصِ 
 . يغَت 



 ٔٚٚ 

 
 
ى  ًط الىجٍ  ؾ كٝؽ الحى  – 1 ٕي   ؿل ة ٧٠ة دى يَّ ا٣رث   ا. رى ٮَّ ٩ى  ظنيى  حو يَّ ظً لَّ مي  ٪ٞٮدً ٠
 
 ي٭ة. ُ  ٘ى ٭ة حي ٚٮًٝ ٨٦  كا٣ٛع٥ي    ة ٭ى جً ٭  ٤ى  دى ىي ٠أ٧٩ة اجلةري  -2
 ي٭ة. ًٛ ؼٍ تلي  حو ٍنى ٩ةرً  ٨٦ ٚٮؽً                  ٭ة ٤ى أ٩ةمً  ٍخ ١ى مجَّ  حه يَّ ٍن زً 
 
ـى  -3 ـً  ككأف أصؿا ً  فى رًثٍ ٩ي  ره رى دي    ٕةن لٮا٦ً  اجلضٮ   ؽً رى أزٍ  كةطو ىلع ب
 
ـً  ٫ ٦س٢ي ةدي ٦ى ـى ٔى  -4 ًٝ  اجلضٮ   ل٤سةٝجةًت  لٮ ل٥ يس٨ٍ    جةن زٮا

ي
  ٮؿي ٚي أ

 
 ٩جةدةن  ٞةن يـيؽي ٫ ظ٤ٍ ذى ٍٕ أكقى    ٧ة كَّ  ؿه ٍٕ مى  املةؿى  ٚإفَّ  ٍؿ ؾي اثٍ  -5
 
ى  -6 ًٕ  ٢ه يٍ ٦٪ٟ ٦ى  ة ثؽا ل٧َّ كل َّ   ؽا ٦ٓ ا٣  . ؽي٢ي ثى  ٮاؾى قً  ٍث ؽي كل٥ يى  ٔلى

ـً األيَّ  ةي ؽَّ ث٫ ٦ي                       ٍخ ُةك٣ى دى  الؿًم   ؽَّ ٧٠ة وى  تي دٍ ؽى وى    ذي٢ي ك٬ٮ ٝى  ة
 
ي  بَّ ري  -7   كْضي   ٓو ٍٛ  جلى جى ؿدى يي  ٢ه أمى    ي٫ ٣حف ٚ خو ٧٠ي   حى

 ًٔ ـو ك   ؿً كم١ٍ  ؽو ْحٍ  ٦٪٭ة آزةري  أرًض             ػا٣ كٚٮؽى  ا٣رتاًب  تخى  ْة
 
 (1)كٝٮًع  ثٕؽى  ٨٦ الأقةءً  نةةه         ٫ ٧ً يٍ دى  ٨٦ تًخ  الؽرً  ءى ا٩ذٌة ٠أفَّ  -8

                                        

 : اآلتيةِ  عن التشبيهاتِ  الشبيوِ  م بعدَ ؽبَ ( وكأف يسأػ)ى (ٔ)
 

 ا. رَ حُت نوَّ  ةٍ يَّ حِ بلَّ مُ  نقودِ كعُ   ى رَ ا كما تػَ ريَّ الث   حِ ف الصبْ  وقد الحَ  – ٔ
 
 يها. غط  ها يُ من فوقِ  مُ والفحْ       ها بِ ف تله   كأمبا النارُ   -ٕ

 يها. خفِ لتُ  قبةٍ نارِ  من فوؽِ              ها لَ مِ أنا تَ كْ شبَّ  ةٌ قبيَّ زِ     
 
 ؽِ أزرَ  ساطٍ على بِ  فَ رْ ثِ نُ  رٌ رَ دُ    عاً امِ وَ لَ  النجوـِ  وكأف أجراـَ  -ٖ



 ٔٚٛ 

                                                                                                                                   

 
  وؿُ فُ أُ  للثاقباتِ  لو َل يكنْ    ثواقباً  النجوـِ  و مثلُ اتُ مَ عزَ  -ٗ
 
  نباتاً  قاً يزيدُ و حلْ تَ عْ أوسَ    ما كلَّ   رٌ عْ شَ  فإف اؼباؿَ  ؿْ بذُ ا -٘
 
 . بديلُ  سواؾَ  ثْ دُ وَل وبَ  عليَّ   ا دَ مع العِ  لٌ يْ منك مَ  ا لدَ ا بَ مَّ ولَ  -ٙ
  وىي قتيلُ  اـِ األيَّ  ةُ بو َمدَّ    تْ طاولَ تَ  ي  مِ الرَّ  دَّ كما صَ   تُ دْ دَ صَ   
 
  ر  وضَ  عٍ ى لنفْ رذبََ يُ  أملٌ    ليس فيو  تٍ كمي    يٍّ ح بَّ رُ  -ٚ

 .رِ وشكْ  دٍ ضبْ  منها آثارُ  أرضِ               ػال وفوؽَ  الًتابِ  ربتَ  وعظاـٍ     
 
  وقوعِ  بعدَ  من البأساءِ  قباةٌ   و مِ يْ غَ  من ربتِ  رِ البدْ  انتضاءَ  كأفَّ  – ٛ 

 
 عنها :  األجوبةُ 

  لٌ ؾبمَ  مرَسلٌ  فيو سبثيلٌ  , والتشبيوُ تِ األسلَ  بنِ  قيسِ  ألب , وقيلَ ـَ قدَّ كما تَ   حِ اعببلَّ  بنِ  ةَ حَ يْ حَ أِلُ  ىذا البيتُ 
ُ
 ىيئةُ  شبَّوُ ، اؼب

ـٍ  من اجتماعِ  ا اغباصلةُ ريَّ الث   ُشبَّوُ مستديرةٍ  قةٍ مشرِ  أجرا
 أجراـٍ  من اجتماعِ  اغباصلةُ  اؽبيئةُ  عُ ، واعبامِ رِ اؼبنوَّ  بِ نَ العِ  نقودِ عُ  بو ىيئةُ  ، واؼب

ُشبَّوِ  حاؿِ  بيافُ  ضُ والغرَ  الكاؼُ  واألداةُ  ف كلٍّ  مستديرةٍ  منَتةٍ 
 . اؼب

 
 من الليموفِ  بٌ , ضرْ نجَ نارِ  واحدةُ  قبةٌ: , ونارِ النارِ  لسافُ  :بُ واللَّهَ ؽبا,  قادٍ وات   بٍ ؽبََ  صَتورةِ  ا أي: ف حالةِ هبِ و: ف تله  قولُ 

ُشبَّ  لٌ ؾبمَ  مرَسلٌ  سبثيلٌ  ف ىذا البيتِ  , والتشبيوُ النارقبةَ  ةُ خفي الزقبيَّ يها أي: لتُ خفِ و لتُ . وقولُ بوصفَتَ  بليموفِ  ةُ و العامَّ عرفُ تَ 
 ىيئةُ  وُ ، اؼب

ُشبَّوُ  بة,ِ اؼبتله   النارِ 
ـٍ  من ارتفاعِ  اغباصلةُ  اؽبيئةُ  عُ , واعبامِ ةٍ قبنار  ها من فوؽِ أناملَ  كةِ اؼبشب   ةِ الزقبيَّ  بو ىيئةُ  واؼب  على اضبرارٍ  مستنَتةٍ  أجرا

ُشبَّوِ  استطراؼُ  ضُ كأمبا. والغرَ   واألداةُ  أسودَ  ـٍ رْ عن جِ 
 . مألوفةٍ  غَتِ  ه ف صورةٍ إلبرازِ  بديعاً  ه طريفاً أي: عد   اؼب

ُشبَّوُ لٌ ؾبمَ  مرَسلٌ  فيو سبثيلٌ  , والتشبيوُ مِ ىْ الرَّ  طالبٍ  ألب ىذا البيتُ 
ُشبَّوُ السماءِ  َبدِ كَ ف   البلمعةِ  النجوـِ  ىيئةُ  ، اؼب

بو  ، واؼب
ُشبَّوِ  استطراؼُ  ضُ , والغرَ أزرؽَ  ساطٍ على بِ  اؼبنتثرةِ  رِ رَ الد   ىيئةُ 

 . اغبضورِ  ادرةِ ن ه ف صورةٍ ؛ إلبرازِ اؼب
 

ف ىذا  والتشبيوُ  الغرب   قِ األفُ  ربتَ  أي: غيبوبةٌ  اؽبمزةِ  بضم   فوؿُ و: أُ . وقولُ  ومضيئةٍ  خارقةٍ أي:  ثاقبةٍ  عُ صبْ  و: ثواقبُ قولُ 
و  اتُ مَ كانت عزَ ل فوؿٌ أُ  و أي: لو َل يكن للثاقباتِ بدليلِ  اكتفاءً  ؛ؼَ ُحذِ قد  طٍ على شرْ  قٌ و؛ ألنو معلَّ أركانِ  صبيعُ  ؿبذوؼٌ  البيتِ 

ُشبَّوُ سبثيلٍ  غَتُ  لٌ ؾبمَ  , وىذا احملذوؼُ كالثاقباتِ 
ُشبَّوُ  ماتُ العزَ  ، اؼب

 تقريرُ  ضُ , والغرَ ف كلٍّ  واإلضاءةُ  ؽُ اغبرْ  عُ , واعبامِ بو النجوـُ  واؼب
ُشبَّوِ  حاؿِ 

ُشبَّوِ  حُ مدْ  ، والغرضُ  غريبٌ  فوؿٌ ؽبا أُ  أف ال يكوفَ  طِ بشرْ  بالثاقباتِ  ماتِ زَ العَ  ؛ ألف تشبيوَ ؿٌ مبتذَ  ىذا التشبيوُ  , وأيضاً اؼب
 . اؼب

 



 ٜٔٚ 

 /  ح ٚي٧ة يأتالؽيٕيَّ  ٪ةًت ٥ ٨ٔ املعك  يكأهلى  )ك( ككأفٍ 
 

ََّ              االى ف كزى اكف ٦ة اك   كٝةاليلن رً  حٍ ؿً ٚة
ٍٕ أي    ٪َّ  ضي ؿً ٭ة امل ةىلى  اللي  ٟى جي ظكٍ       ة خى ٕى  تى

 
 ٍ  يخي ٧ً يي  كى ًي }يي

ى
 ٚى  ذةن يٍ ٦ى  فى اكى  ٨ٍ ٦ى كى { }أ

ى
 {. ةقي ٪ى حٍ يى ظٍ أ

 
ً ٞي ٤ً ٮا ك٦ة ػي ٞي ٤ً ػي        ٞػٮا ٤ً ٞٮا ك٦ة ػي ٤ً ١ٚأ٩َّ٭٥ ػي    ٦حو ؿي ١ٍ ٧ى ٮا ل

ـي  جي دة ؿي ظي  ىلع رأًس  ى  ؿي ذي  ٝيؽي  ٔجؽو  ص٢ً رً  كف  ٫ ي٪ي ـً يى  ًٔ  ٫ نح٪ي ي
ٝى    ًت عٍ ثةلك      يٮ٦ػةن  ؽكاؾى صى  ةسى ٨٦ 

ى
 أ

ى
ٍٟ ٦ؽظى  ػُأ   ػػ

ًُ كأ٩خ دي          يًك جٍ كتى  ًُٰ ٍٕ تي  تي عٍ الك    ٍٟ عى ٌٍ كدى  ٰػٕ   ػػ
٥ ككصٮ٬ي  ٚي آراؤيزي ٥ٍ س٥ كقيٮ ـي ني  فى ٮٍ صى إذا دى  الةدزةًت  ؾ  سي  ٮ

 ٨٦ يىُٛيػ٭ة  كالكٛي٫ ا٣٘ب          ذةعه ٦ إ٧َّ٩ة ٬ؾق اليةةي 
                                                                                                                                   

 ى, والتشبيوُ وسَ مُ عليو بنحَو الْ  قَ اغبلْ  تَ ثرْ أي: أكْ  قاً و حلْ تَ عْ و أوسَ ك. قولُ دبالِ  دْ وجُ  طِ أي: أعْ  ؿِ من البذْ  رٌ أمْ  ؿْ و: ابذُ قولُ 
ُشبَّوُ  وبليغٌ  دٌ فيو مؤك  

ُشبَّوُ  اؼباؿُ  ، اؼب
 واألداةُ  ف كلٍّ  باإلذىابِ  ىو االزديادُ  اعبامعُ  الشَبوِ  وُ ُمفَرداف, ووجْ اف يَّ ونبا حس   رُ بو الشعْ  واؼب

ُشبَّوِ  حاؿِ  تقريرُ  ضُ ، والغرَ ؿبذوفةٌ 
 . ىا فيما ىي فيو أظهرُ بإبرازِ  السامعِ  ف نفسِ  اؼب

 
. دْ دَّ جَ تَ أي: َل يػَ  ثْ دُ و: َل وبَْ لُ . وقو اِل وَ مُ الْ  يقِ الصدِ  خبلؼُ  العدو   عُ صبْ  ا مقصورٌ دَ و: العِ . وقولُ  رَ هَ ا أي: ظَ دَ و: بَ قولُ  

 دبعٌت اسمِ  مبالغةٌ  فعيلٌ  ي  مِ و: الرَّ عنك . وقولُ  تُ لْ ومِ  تُ ضْ رَ عْ أي: أَ  تُ دْ دَ و: صَ عنك. وقولُ  ؿٌ دَ بَ  واؿٍ مُ  أي: صديقٌ  يلُ دِ و: بَ وقولُ 
 سبثيلٍ  غَتُ  ف ىذا البيتِ  , والتشبيوُ أي: امتدادُ  اؼبهَملةِ  داؿِ ال وتشديدِ  اؼبيمِ  بفتحِ  ةُ دَّ و: مَ . قولُ كثَتاً   يُ مْ عليو الرَّ  عَ قَ أي: من وَ  اؼبفعوؿِ 
ُشبَّوُ ومرَسلٌ 

ُشبَّوُ عن صديقِ  ضُ عرِ مُ الْ  الشاعرُ  ، اؼب
 واألداةُ  ف كلٍّ  اإلعراضُ  الشَبوِ  وُ يو ووجْ رامِ  ةِ لَ عن مناضَ  ضُ اؼبعرِ  ي  مِ بو الرَّ  و واؼب

ُشبَّوِ  حاؿِ  بيافُ  ضُ والغرَ  الكاؼُ 
 . اؼب

ُشبَّوُ سبثيلٍ  غَتُ  مرَسلٌ  لٌ فيو مفصَّ  التشبيوُ 
ُشبَّوُ اؼبخصوصُ  ي  اغب ، اؼب

 لِ األمَ  ـُ وىو عدَ  مذكورٌ  الشَبوِ  وُ ووجْ  تُ بو اؼبي   ، واؼب
ُشبَّوِ  تشويوُ  ضُ والغرَ  ف كلٍّ  ر  والضَّ  عِ فْ للنػَّ  اؼبرجو  

 و. م  وذَ  اؼب
 

؛ مقلوبٍ  سبثيلٍ  غَتُ  مرَسلٌ  لٌ ؾبمَ  ف ىذا البيتِ  والتشبيوُ   البأساءِ ف أي: وقوعٌ  وقوعٍ  و بعدَ . وقولُ  أي: خروجٌ  و انتضاءٌ قولُ 
 وىو أف يرى صورةَ  ضٍ لغرَ  التشبيوَ  بَ ه عنو قلَ باكبسارِ  مِ يْ الغَ  من ربتِ  رِ البدْ  خروجَ  شبوُ يُ  ةِ من الشدَّ  ا رأى اػببلصَ مَّ لَ  فإف الشاعرَ 

 و. مِ يْ غَ  من ربتِ  البدرِ  انتضاءِ  من صورةِ  بَ رَ أعْ  مطلوبٍ  كل    فوؽَ  ا مطلوبةً لكوَّنِ  من البأساءِ  النجاةِ 
  



 ٔٛٓ 

 أ٩خ ٚيػ٭ة ا٣يت كلٟ الكةٔحي          ته ٗيٍ  ٢ي كاملؤ٦َّ  ٦ة مض ٚةتى 
ى  ثً٭٥  ٚي٭٥ قٮل أف ا٣ني٢ى  ال ٔيتى    ٥ً نى كالى  كاألكَةفً  ٮ ٨ٔ األ٢٬ً ٤ي كٍ ي

  ٫ٍ املـاْحى  ٢  كػى  ؿً     ػثةجل٧ي  اجلَّةسى عًش 
 .٫ٍ ٦ى  ـاحى  ال٧ي ذٕةطى يى    مل٨  ٢ٍ كٝي  َِّٞ يى كتى  

 . ةيًن مى ٝؽ رى  كال ٝةلٮا ٚلفه    مةيًن  رى ٝؽٍ  مٓ األعدً ٌى ٥٤ٚ دى 
 
  َشءو  م  أ

ى
ـً  تي يى ٍَ أ ـً  اثل٘ٮرً  ٨٦ اثتكة ـً  سةءً ، كبي السكرً  كدكا ـً  ًح ٮٍ ك٩ى  ا٧٘٣ة  . ال٧ة

 
ةيًئ  ٨ي ٚي٫ كظكٍ   ًم م٤تى  كاإلػلصي  ؾى مؽى  خي ٦ؽظٍ   ًّم ذى مذى ٚيٟ  رىصى
ًٜ  ماهلةد كاللي  ٬ؾا امل٪٭ًش  اٝذٛةءي  ٥ً امل٤ٕ  ىلع  تي ٕي ٍى كال يى     (1) .اجلضةًح  إىل َؿي

                                        
(1)

 : يأيت فيما  ةِ البديعيَّ  ناتِ س  م عن احملؽبَ )و( وكأْف يسأ 
  يبلً وقااَل قِ  حْ ِر فاطَّ            ااَل زَ كاف ما كاف وَ 

 تعال  اهللُ  كَ حسبُ           ا عنَّ  ضُ رِ عْ مُ ها الْ أي  
 

 {. اهُ نَ يػْ يػَ حْ أَ فَ  تاً يْ مَ  افَ كَ  نْ مَ  وَ { }أَ يتُ يبُِ وَ  ييِ }وبُْ 
 
 قوا لِ قوا وما خُ لِ فكأَّنم خُ    مةٍ كرُ مَ وا لِ قُ لِ وا وما خُ قُ لِ خُ 

 و. شينُ يَ  ؿٍّ ذُ  دُ قيْ  دٍ عبْ  جلِ وف رِ   و زينُ يَ  زٍّ عِ  تاجُ  رٍّ حُ  على رأسِ 
 . كَ حَ مدْ  خطأَ أَ  بِ حْ بالس      اؾ يوماً وَ دْ جَ  من قاسَ 

 . كْ ضحَ وتَ  يطِ عْ أنت تػُ و     يكِ بْ وتػَ  يطِ عْ تػُ  بُ حْ الس  
  وـُ قبُُ  فَ وْ جَ إذا دَ  ف اغبادثاتِ   كم كم وسيوفُ كم ووجوىُ آراُؤ 

 صطفيها. من يَ  الغب   والسفيوُ     متاعٌ  إمبا ىذه اغبياةُ 
 اليت أنَت فيها ولك الساعةُ    بٌ يْ غَ  لُ واؼبؤمَّ  ضى فاتَ ما مَ 

  مِ شَ واغبَ  واألوطافِ  و عن األىلِ سلُ يَ   بم  يلَ زِ فيهم سوى أف النَّ  ال عيبَ 
  وْ اؼبزاضبََ  وخل   ؿِ    ػباعبمي الناسَ  رِ عاشِ 
 .وْ مَ  زاحَ مُ تعاطى الْ يَ              ن ػؼب وقلْ  ظْ قَّ وتيػَ 

 . شاينقد رَ  وال قالوا فبلفٌ   شاين  رَ قدْ  يعاداألَ  عِ ضَ فلم تَ 
 
ـِ ، الثغورِ  من ابتساـِ  بُ أطيَ  شيءٍ  ي  أ  .ماـِ اغبَْ  حِ وْ ونػَ , الغماـِ  ، وبكاءِ السرورِ  ودوا
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 يمتَ تَ فيك ـبُ  يجائرَ  نُ سْ فيو وحُ    يمِ زَ لتػَ مُ  واإلخبلصُ  ؾَ ؾبدَ  تُ حْ مدَ 
 

 عنها :  األجوبةُ 
ال مصدراف  يقوؿُ  اظباف من قاؿَ  والقاؿُ  . والقيلُ باؿِ وال تُ  ـِ أي: ارْ  اؼبهَملةِ  الطاءِ  بتشديدِ  احِ رَ من اإلط   رٌ : أمْ  حْ ِر و اطَّ قولُ 

 ىو اؼبرادُ   بعيدٌ معًٌت  رُ واآلخَ  اإلطبلؽِ  فُ بو ألِ  قَ غبَِ  ماضٍ  لٌ وىو أنو فعْ  ليس دبرادٍ  نبا قريبٌ ؛ ألف لو معنيُت أحدُ يةُ رِ توْ ال قاؿَ  وف لفظِ 
فعبلف  : نبا ف األصلِ بو . وقاؿ ف اإلنصاؼِ  عرباف ىنا على أَّنما مفعوؿٌ فيُ  أيضاً  وىو اسمٌ  و لقيلَ تِ بَ مصاحَ  بقرينةِ  وىو أنَّو اسمٌ 

ى َرُسوُؿ اهلِل هَ : نػَ عليو حديثُ  ؿ  دُ ، ويَ على ما كانا عليو قاؿَ  ؿَّ دُ هما ليَ فتحُ  يَ قِ بْ وأُ  األظباءِ  بل استعماؿَ مِ عْ بل اظبُت واستػُ عِ ياف جُ ماض
 . بالفتحِ  اؿَ قَ وَ  يلٍ قِ  نْ َصلَّى اهلُل َعَليِو َوَسلََّم عَ 

 
ألف  ؛ي َويُبِيُت َولَُو اْخِتبَلُؼ اللَّْيِل َوالنػََّهاِر أََفبَل تَػْعِقُلوَف{ فيو الط باؽُ }َوُىَو الذي وُبْيِ من قولِو تعال:  يتُ ويبُ  ييِ و: وبُْ قولُ 

أو  ةُ كَ واؼبلَ  ـُ العدَ  واؼبوتَ  اغبياةَ  :ٍِت عْ أَ  ِقِهمامتعل   هما باعتبارِ بينَ  لكنَّ , واؼبميتِ  ييهما ف احملاجتماعُ  حَّ صَ  وإفْ  واإلماتةَ  ياءَ اإلح
 رَ بػَّ ؛ ألنو قد عَ أيضاً  باؽُ ناه, فيو الط  يْ  فهدَ أي: ضاالًّ  {فأحييناه تاً يْ كاف مَ   نْ مَ أوَ }و: . وقولُ ي  جودوُ  ضٌ عرَ  اؼبوتَ  أفَّ  على بناءً  التضاد  

 ضم  بِ  ف البيتِ  مةٍ و: مكرُ . وقولُ فاً لنا آنِ كما قُ   لُ هما التقابُ بينَ  واغبياةُ  ، واؼبوتُ لِ بالفعْ  باغبياةِ  قِ اؼبعلَّ  وعن اإلحياءِ  باالسمِ  عن اؼبوتِ 
 . ىذا البيتِ  وبعدَ  ـِ رَ الكَ  لُ فعْ  الراءِ 

 
 قوا زِ قوا وما رُ زِ فكأَّنم رُ     يدٍ  احَ قوا ظبََ زِ قوا وما رُ زِ رُ 

 
 يلَ عْ فِ  بُتَ  عَ قد صبََ  األوَّؿِ  ؛ ألنو ف البيتِ السلبِ  باؽِ أو طِ  واإلهبابِ  بِ السلْ  باسمِ  ص  وىبَُ  باؽُ  البيتُت الط  بَل ف كِ  

 . نفيٌ مَ  رُ واآلخَ  تٌ نبا مثبَ أحدُ  الرزؽِ  يلَ عْ فِ  الثاين بُتَ  . وف البيتِ فيٌ نْ مَ  رُ واآلخَ  تٌ بَ ثْ نبا مُ أحدُ  قِ لْ اػبَْ 
 

 ةٍ بُت ستَّ  لةُ اؼبقابَ  و، ف ىذا البيتِ يبُ عِ أي: يَ  أيضاً  ةِ التحتيَّ  و بفتحِ شينُ و: يَ و. وقولُ نُ س  أي: وبُ  ةِ التحتيَّ  الياءِ  و بفتحِ زينُ و: يَ قولُ 
 . شُتُ ويَ  زينُ يَ  , وبُتَ ؿٍّ وذُ  زٍّ عِ  , وبُتَ دٍ وقيْ  تاجٍ  وبُتَ  د,ٍ وعبْ  رٍّ حُ  , وبُتَ لٍ ورِجْ  رأسٍ  وف, وبُتَ  على بُتَ  لَ ؛ فقد قابَ ةٍ وستَّ 

 
و: . وقولُ مِ يْ الغَ  حابِ سَ  عُ صبْ  للوزفِ  اؼبهَملةِ  اغباءِ  وبسكوفِ  اؼبهَملةِ  السُتِ  بضم   بُ حْ , والس   ةُ وى العطيَّ دْ واؾ, اعبَ دْ قولو: جَ 

 بُ إل شيئُت ونبا اؼبخاطَ  دَ مَ ؛ فقد عَ التفريقُ  . ف ىذا البيتِ ك ضاالًّ حِ مدْ  عن طريقِ  ؿَ دَ أي: عَ  حِ اؼبدْ  بِ بنصْ  كَ حَ مدْ  خطأَ أَ 
 . يكِ بْ تػَ  بُ حُ والس   كُ ضحَ يَ  بَ اؼبخاطَ  بأفَّ ناً هما تبايُ بينَ  عَ قَ فأوْ  اإلعطاءِ  كاف ف نوعِ اؼبشًِت  حبُ والس  

 ه : وبعدَ  ي  الروم البنِ  ىذا البيتُ 
 

 وـُ جُ رُ  خرياتُ ى واألُ جَ لو الد  ذبَْ     حٌ دى ومصابِ للهُ  فيها معاَلُِ 
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الثاين  كما أف فيو وف البيتِ   واحدٍ  مٍ ف حكْ  أشياءٍ  ثبلثةِ  بُتَ  عَ ؛ ألنو قد صبََ عُ ن, فيو اعبمْ مْ لَ ظْ أي: أَ  فَ وْ جَ و: إذا دَ قولُ 

 . كما قيلَ   بَ اؼبرتَّ  رَ شْ والنَّ  اللفَّ 
 

 .اؼبستقبلِ  و ف الزمنِ لُ أي: الذي تؤم   لُ و: واؼبؤمَّ ىا. قولُ تارُ صطفيها أي: ىبَ و: يَ . قولُ اعباىلُ  طنةِ الفِ  أي: القليلُ  و: الغِب  قولُ 
 ؛الشيءِ  أقساـِ  باستيفاءِ  التقسيمُ  عنك وف ىذا البيتِ  فيو أو غائبٌ  أي: مشكوؾٌ  ةِ التحتيَّ  الياءِ  بسكوفِ  بٌ يْ و: غَ وقولُ  

 .غَتَ  ال ثبلثةٌ  ألف األزمافَ 
 

و عنهم نفسُ  طيبُ ...إخل أي: تَ  و عن األىلِ لُ سْ و يَ . قولُ معهم ف البيتِ  ؿُ نزِ الذي يَ  أو الشخصُ  أي: الضيفُ  زيلُ و: النَّ قولُ 
ؽبم من  غضبُ غضبوف لو أو يَ من يَ  أو ـُ دَ وىم اػبَ  مةِ اؼبعجَ  والشُتِ  اؼبهَملةِ  اغباءِ  حِ بفتْ  مُ و: واغَبشَ ىم . قولُ هجرُ ىم ويَ عن ذكرِ  لُ ذىَ ويَ 

ففيو  بٍ أنَّو ليس بعيْ  ه, ومن اؼبعلوـِ فيهم غَتَ  فبل عيبَ  ىم عيباً و عندَ بنزولِ  الضيفِ  نفسِ  يبُ طِ  كافَ  إفْ أي:  َتةٍ أو جِ  بيدٍ وعَ  أىلٍ 
 . الذَـّ  شبوُ دبا يُ  حِ اؼبدْ  تأكيدُ 

 
 بُتَ  . فيو اعبِناسُ زاحِ مُ أي: عن الْ  فْ فِ كَ دبعٌت انْ  على السكوفِ  ٍِت  بْ مَ  رٍ أمْ  لِ فعْ  اسمُ  وْ و: مَ . وقولُ  قةُ أي: اؼبضايَ  وْ و: اؼبزاضبََ قولُ 

 ِمن كِلَمتَػُْت.  إفراداً وتركيباً  وِ يْ نػَ كْ ُر  الختبلؼِ  اؼبفروؽِ  اعبِناسِ  باسمِ  ص  ف الثاين وىبَُ  وْ مَ  زاحَ مُ والْ  األوَّؿِ  ف البيتِ  ةِ اؼبزاضبَ 
 و. قبلَ  ىذا البيتُ 

 
 نفوافِ با ف العُ والص   يرِ مْ عَ لَ     سُ طبَْ  َوْىي ساً طبَْ  مَ كْ اغب ليتُ وَ 
 

. واألحواؿِ  من األمورِ  مَ ظُ ىو ما عَ  , والشأفُ فيفاً زبَ  اؽبمزةِ  ؼِ حبذْ  : شاينقولُو.  طَّ وَل ربَُ  طْ قِ سْ أي: َل تُ  عْ ضَ و: فلم تَ قولُ 
. وف ىذا باطلٍ  أو إحقاؽِ  حقٍّ  ى إلبطاؿِ عطَ يُ  وىي ما شوةَ الر   أي: أعطاين ماضٍ  لٌ فعْ  , ورشاينَقْد للتحقيقِ  .شاين رَ  دْ و: قَ قولُ 

 . واسمٍ  لٍ وفعْ  ؼٍ والثاين من حرْ  أظباءٍ  من ثبلثةِ  األوَّؿُ  , الركنُ صبيعاً  ُْتِ نػَ كْ الر   لًتكيبِ  قِ اؼبلفَّ  اعبِناسِ  باسمِ  ص  وىبَُ  أيضاً  ِجناسٌ  البيتِ 
 

ىو  و: الغماـُ . قولُ صوتٍ  من غَتِ  ها قليبلً كُ ها ىو ضحِ , وابتسامُ األسنافِ  ـُ أو مقد   الفمُ  ةِ ثَ اؼبثلَّ  حِ بفتْ  رٍ ثغْ  عُ صبْ  و: الثغورُ قولُ 
, عِ مع اعبزَ  اؼبرأةِ  بكاءَ  ُيْشِبوُ و الذي و وصوتُ عُ جْ ىو سَ  اغبماـِ  حُ , ونوْ إل األرضِ  ه باؼباءِ ه واَّنيارِ عن إمطارِ  ه عبارةٌ كاؤُ وبُ  ,السَّحابُ 

 . اؼبيمِ  ؼِ هما ف حرْ  لتوافقِ ُْت يػَ خرَ وف الفاصلتُت األُ  الراءِ  ؼِ هما ف حرْ  لتوافقِ ُْت يػَ ولَ  الفاصلتُت األُ ف عُ السجْ  وف ىذا الكبلـِ 
 
حيث  عِ اؼبقطَ  لك. فيو براعةُ  يحِ بو مدْ  مُ ختِ أي: ما أَ  يمِ تَ تَ و ـبُ . وقولُ  اؾَ إيَّ  يحِ و ف مدْ مَ زَ فيو أي: ما التػَ  يمِ زَ و: ملتػَ قولُ  

ـِ بالتمَ  رٌ عِ مشْ  يمِ تَ تَ ىو ـبُ و و كبلمِ   رَ إف آخِ   . ا
 إل طريِق النجاِح( ي) وال َيْصُعُب على اؼبعل ِم اقتفاُء ىذا اؼبنهِج واهلُل اؽباد 



 ٖٔٛ 

 
 

 ٭ة ي٭ة أصٮبذي ٤ً كدى  أقب٤حه 
 
1-   ً ًٞ  ٩ٮعى  طٍ ك ً ا٣ ٞى  َصى  /  اآلديحً  األ٦س٤حً  ٫ ؾكَؿي
{ دٕةىل/  ٝةؿى  –أ  ه كىاًظؽه ة اللي إًلى  }إًج٧َّى

ة ًؾ دٕةىل/  ٝةؿى  -ب ًَّ ٦ى ٧ى  }لًل ة ًؾ  كىاًت ةالكَّ ٦ى رًٍض{  كى
ى
 اأٍل

 . إال اللي  ال لإى  –ج 
{. دٕةىل/  ٝةؿى  –د  ٍجذي٥ٍ إًالَّ دىٍسًؾثيٮفى

ى
 }إًٍف أ

ٍ ٮى دى  ىلع اللً  - ـه  ٪ة. ّكَّ
 . ٭ةفي أك يي  ءي املؿٍ  ـي سؿى يي  اال٦ذعةفً  ٔ٪ؽى  –ك 
٤ٍ  تي٥ي يى  ق * ث٢ احلتي٥ي كادًلي  ٝؽ ٦ةتى  ماذل ٣حف احلتي٥ي  –ز  ًٕ  .  كاألدىًب  ٥ً ا٣

 . ِبي٢ه  ٞةؿى أف يي  *    إ٧٩ة ا٣ٕةري   ٚٞيه  ٞةؿى ثأف يي  ٣حف عره  –ح 
َي  –ط   . اجلةسي  ٛكؽي ٛكؽاف ك٣س٨ٍ يى ٭٧ة * ال يى اػذلًٚ  ٮؿً إف اجلؽيؽي٨ ؾ 
 . ري ؽٍ الى  ٛذٞؽي يي  ا٧٤ْ٣ةءً  ال٤ي٤حً  ٬ة  * كفؽ  صً  ؽَّ إذا صى  ٝٮًم  نؿي ؾ٠ي قيى  –ل 
 

  -ٔ٪٭ة /  األصٮبحي 
 
ًٓ  ثةٔذجةرً  إًةؾٌّ  ٍَٝصه  –أ  َى  ثةٔذجةرً  ، إٚؿاده  املٞىٮرً  ثةٔذجةرً  ىلع وٛحو  ، مٮوٮؼه الٮاٝ ٞي  ًت املؼة ٫ كَؿي

 إ٧٩ة . 
ٞي  مٮوٮؼو  ىلع وٛحه  ظٞيكٌّ  ٍَٝصه  -ب  .٫ اتلٞؽي٥ي كَؿي
ٞي  ىلع مٮوٮؼو  وٛحه  ظٞيكٌّ  ٍَصه ٝى  –ج   . كاالقتس٪ةءي  ٫ اجلفي كَؿي
ٞي  ، إٚؿاده  ىلع وٛحو  مٮوٮؼه  إًةؾٌّ  ٍَصه ٝى   –د   . كاالقتس٪ةءي  جلفي ٫ اكَؿي
ٞي  ىلع مٮوٮؼو  وٛحه  إًةؾٌّ  ٍَصه ٝى   -ق  . كَؿي  ٫ اتلٞؽي٥ي
ٞي  ىلع مٮوٮؼو  وٛحه  إًةؾٌّ  ٍَصه ٝى   –ك   .٫ اتلٞؽي٥ي كَؿي
ٞي  ىلع مٮوٮؼو  وٛحه  إًةؾٌّ  ٍَصه ٝى   –ز  ٍُ كَؿي  . (٢ٍ ثى ) ثػ ٙي ٫ ا٣ٕ

ٞي  ىلع وٛحو  مٮوٮؼه  إًةؾٌّ  ٍَصه ٝى   –ح   ٫ إ٧٩ة. كَؿي



 ٔٛٗ 

ٞي  ىلع مٮوٮؼو  وٛحه  إًةؾٌّ  ٍَصه ٝى   –ط  ٍُ كَؿي  .٨ٍ سً ث٤ى  ٙي ٫ ا٣ٕ
ٞي  ىلع وٛحو  مٮوٮؼه  إًةؾٌّ  ٍَصه ٝى   –ل   .كاملضؿكرً  اجلةر   ٫ دٞؽي٥ي كَؿي
 
2-   ً ً  طٍ ك ً كو٤ي  تي ٦ة يى  /  اآلديحً  األ٦س٤حً  ٦٪٭٧ة ؾ كي  ٫ كًسَّ ٚى٤ي  تي ٫ ك٦ة يى
ك  دٕةىل/  ٝةؿى  –أ  ؽي ٘ي ة ثًة٣ٍ ي ًذي٭ى ج طي لى يكى ٨ٍ ًذ٠ًٍؿ الًل{.}ي ٓه خى يٍ الى بى ةه كى ةؿه الى دي٤ًٍ٭يً٭٥ٍ ًتىةرى ةًؿ رًصى  كىاآٍلوى

ةن{دٕةىل/  ٝةؿى  -ب ة٦ًؽى ة صى جي٭ى ٍكى جىةؿى تى دىؿىل اجٍلً  .}كى
ٚيٮا{دٕةىل/  ٝةؿى  –ج  ٍسً

ي الى ت بيٮا كى يٮا كىاٍشى  .}كي
٢ي اآٍليىةًت{دٕةىل/  ٝةؿى   –د  ى  ٛى ٍمؿى حي

ى
ث ؿي اأٍل  .}ييؽى

{دٕةىل/  ٝةؿى  - ٬ ًؿي٥ه ٟه ٠ى ٤ى ا إًالَّ مى ؾى ان إًٍف ٬ى ىَّشى ا ب ؾى ة ٬ى  }٦ى
ًس دٕةىل/  ٝةؿى   –ك  ٍٛ ثىؿ ئي جى

ي
ة أ ٦ى ةه ثًةلك   }كى ةرى َّ٦

ى ٍٛفى ألى  {.ٮءً إًفَّ اجلَّ
ٞى  زه ٦ْبى   ل اثل٪ةءى ٮى ٭ٍ حى   –ز  ه ك٦  اإلنكةفً  َجيٕحي  اثل٪ةءً  ت  * ظي  َص 

 ٝؿارً  * ٦ة ٬ؾق ادل٩ية ثؽارً  مةرً صى  حً ا٣ْبيَّ  ؾ حً امل٪يَّ  ٥ي ظسٍ   –ح 
ى   –ط  ـً ؿان ٭ى قى  منرتأال ٨٦ ي   نٍيً خى  ٝؿيؿى  بيخي ٨٦ يى  * قٕيؽه  ث٪ٮ
 لى جي  قي ؿل ؽ ٦ةًل يى  * إف ال١ؿي٥ى  كاظؽةن  املةؿً  قبي٢ى  ؿل الؼي٢ي يى   –ل 
ٍ  ؿً ٦ٓ ادل٬ٍ  ؿً ة * كاصٍ ُى إذا ٦ة ػى  ؿً ٦ٓ ادل٬ٍ  ٍي اػٍ  –ؾ   . مؿً ٧٠ة يى
 

 / ٔ٪٭ة األصٮبحي 
 
  خ اثلة٩يحي ٤ى ًى ٚي   –أ 

ي
 ٭ة.ج٤ى ممة ٝى  ٩ةَشءه  قؤاؿو  ٚإ٩٭ة صٮابي  ىةؿً االد   ٧٠ةؿً  ٫ً جٍ كل لنً ٨ٔ األ

  امذ٧ةؿو  ؿي ثؽى  ٭٧ة؛ ألف اثلة٩يحى ثح٪ى  االد ىةؿً  ؿل؛ ل٧١ةؿً دى  ٭ة ٨ٔ َج٤حً كجي تى  خ َج٤حي ٤ى ًى ٚي   -ب
ي
 كل.٨٦ األ

ٍ  ثنيى  ٢ى ًو كي   –ج  ٍ ٤ى َجي ؽى  امل٪ةقجحً  ٦ٓ كصٮدً  ٭٧ة إننةءن ٛةًٝ بٮا الد  ٮا كاشى كي  يتى  . ًٓ املة٩ً  ـً ٔك
 . ٨٦ كي  ثٕيه  ٭٧ة ألف اثلة٩يحى ثح٪ى  االد ىةؿً  ل٧١ةؿً  ؿي ؽث  يي  ٨ٔ َج٤حً  ٢ي ى  ٛى حي  َج٤حي  ٍخ ٤ى ًى ٚي    –د 
 ٮكيؽه د ٭٧ة ألف اثلة٩يحى ثح٪ى  االد ىةؿً  ٦ة ٬ؾا بَّشان ؛ ل٧١ةؿً  ٣غ ٨ٔ َج٤حً إ/ إف ٬ؾا ... َج٤حي  ٍخ ٤ى ًى ٚي   - ـه

  مٌّ ٦ٕ٪ٮ
ي
ٕي  ل ا٣ٕةدةً ؿى كل إذ مى لؤل ى  ًح املؽٍ  ًض ٦ٕؿً  ؾ أ٫٩ إذا ٝي٢ى  ًؼ ؿٍ كا٣  أف يسٮفى  ان ك٦ة ٬ؾا ثآدًمي َّشى ٦ة ٬ؾا ب

ٟه  ضي ا٣٘ؿى  ٤ى   ث٫ ٨ٔ ذلٟ. ىنَّ ١ى ٚيي  أ٫٩ مى
٭٧ة؛ ألف ح٪ى ث االد ىةؿً  ٧٠ةؿً  ٫ً جٍ ...إ٣غ لنً  ئي ك٦ة أثؿ   ...إ٣غ ٨ٔ َج٤حً  / إف اجلٛفى َج٤حي  ٍخ ٤ى ًى ٚي    –ك 

  ٩ةَشءه  قؤاؿو  صٮابي  اثلة٩يحى 
ي
 كل .٨٦ األ



 ٔٛ٘ 

ٍُ  اثلةين ؿي ٍُ النَّ  ٢ى ًى ٚي    –ز   . ؿً لؤلكَّ  ؽه مؤك   ٭٧ة؛ ألف اثلةينثح٪ى  االد ىةؽً  ل٧١ةؿً  ؿً األكَّ  ؿً ٨ٔ الن
ٍُ  ٢ى ًى ٚي   –ح   ٛ٭٥ي ؛ أل٫٩ يي ؿً لؤلكَّ  مٌّ ٦ٕ٪ٮ دٮكيؽه  ٭٧ة؛ ألف اثلةينثح٪ى  االد ىةؿً  ل٧١ةؿً  ؿً ٨ٔ األكَّ  اثلةين ؿي الن

 . اثلةين ؿً ٍُ ذلٟ ثةلنَّ  ؽى ٚأكَّ  ثٞةءو  أف ادل٩ية ٣حكخ دارى  ًٜ ىلع ال٤ٍ  املٮًت  ٥ً ظسٍ  ؿيةفً ٨٦ صى 
ٍُ  ٢ى ًى ٚي   –ط   . ننةءن كإً  ان ْبى ٭٧ة ػى ٭٧ة؛ الػذلًٚ ثح٪ى  اال٩ُٞةًع  ل٧١ةؿً  ؿً ٨ٔ األكَّ  اثلةين ؿي الن
 رو ٦ٞؽَّ  ٨ٔ قؤاؿو  صٮابه  ٭٧ة؛ ألف اثلةينثح٪ى  االد ىةؿً  ٧٠ةؿً  ٫ً جٍ لنً  ؿً ٨ٔ األكَّ  اثلةين ؿي ٍُ النَّ  ٢ى ًى ٚي   –ل 

 
ى
 ...إ٣غ.  / إف ال١ؿي٥ى  ٚٞةؿى ٦ةًل  ؾ ال١ؿي٥ً  / ٧ٚة ظةؿي ٠أ٫٩ ٝي٢ى  ؿً ٨٦ األكَّ  ننأ

ًٓ  ٦ٓ كصٮدً  ٭٧ة إننةءن ٛةًٝ النُؿي٨ الد   ثنيى  ٢ى ًو كي   –ؾ  ؽى  اجلة٦  . ًٓ املة٩ً  ـً ٔك
 
ٜى ٠ي ذٍ ا -3 ى اذلل خي  ؿ ا٣ُؿي  ٫ / ٨٦ أٝكة٦ً  ك٥و ًٝ  م  ك٨٦ أ اآلديحً  األ٦س٤حً  ؾ ٨ٔ املٕىن املؿادً  ث٫ ْب 
{دٕةىل/  ٝةؿى   –أ  ٨ً اجٍلىة٤ً٬ًنيى ٔى ٍٔؿًٍض  ى

ؿًٍؼ كىأ ٕي ٍؿ ثًة٣ٍ مي
ٍ
ٮى كىأ ٍٛ ٕى ًؾ ا٣ٍ  }ػي

٪ٍؽى الًل{ٝةؿى دٕةىل/   -ب ًٔ كقي  ؽي ً
ٍيو تى ٥ٍ ٨ٍ٦ً ػى ًكسي ٛي ٍج

ى
ٮا أًل مي ؽ  ٞى ة تي ٦ى  }كى

يىتً ٝةؿى دٕةىل/   –ج  ج ٫ً ًمٍك١ًي٪ةن كى ى ظي ـى ىلعى ة ٕى َُّ ٮفى ا٣ ٧ي ًٕ ٍُ يي  كى  ي٧ةن }كى
ى
 {.يان قً أ

{ٝةؿى دٕةىل/    –د  ٨ً اتَّقى ٣ىًس٨َّ ا٣ًٍْبَّ ٦ى  }كى
 ثة٢َي  ٦ة ػل اللى  َشءو  أال ك   - ـه
 . ٮى اجلعٍ  خي قٍ رى دى     –ك 
 . تي ل إال املؾ٩ً ةزى ٫ ك٢٬ يي ثؾ٩جً  تي املؾ٩ً  مى ٮزً صي     –ز 

     –ح 
ى
 دً ـدى يى  ل اليي  ؿٍ ؾ٠ى ٮادان ٦ت يي  * صى ٌٚٮلي  ٠سيان  ٫ ِبؿان ذي يٍ ٛى ٣ٍ كأ

{.   –ط  ٤يٮبي ٞي نًئ  ا٣ٍ ٧ى ٍُ الى ثًًؾ٠ًٍؿ الًل تى
ى
٥ٍ ثًًؾ٠ًٍؿ الًل أ نًئ  ٝي٤يٮبي٭ي ٧ى ٍُ  }تى

ى  -ل ٞى  ؿاران مً  َّشٍب إذا أ٩خ ل٥ ت  ٫. بي ىٛٮ منةرً دى  اجلةًس  م  كأ خى بٍ ٧ً ّى  ل ؾى ىلع ا٣
 
 

 ٔ٪٭ة /  األصٮبحي 
 
ًٞ  ٚي٫ إيةزي  –أ  ٍ ا٣  .األػلؽً  ـى ماكرً  ٓى ؛ أل٫٩ ٝؽ َجى َصى

ِى كةكاةه ٚي٫ مي  -ب  املٕىن. رً ىلع ٝؽٍ  ؛ ألف ال٤ٛ
ٌٍ  ٫ً ج  ؛ ٚإف ىلع ظي ثةتلذ٧ي٥ً  ٚي٫ إَ٪ةبه   –ج   املٕىن. ؾ اتلعكنيً  لـيةدةً  حه ٤ى ٚ
 .ًْب  ذا ا٣ٍ  م/أ ًؼ الؾٍ  ٚي٫ إيةزي   –د 



 ٔٛٙ 

 . اًس ثةالظرت ٚي٫ إَ٪ةبه  - ـه
 .كةكاةه ٚي٫ مي   –ك 
ٍ ؿى مى  ك٣حف صةريةن  ةتلؾيي٢ً ث إَ٪ةبه ٚي٫   –ز     .٢ً سى ٧ى ل ال

ـددً  اليي  ؿٍ ٠ى ؾٍ يي   * ٦ت؛ ألف ٝٮلى ٚي٫ إَ٪ةبه   –ح   . * دس٧ي٢ه  ي
 .ثةتلؾيي٢ً  ٚي٫ إَ٪ةبه   –ط 
ٍ مى  صةريحه  اثلة٩يحي  ٤٧حي , كاجلي ثةتلؾيي٢ً  ٚي٫ إَ٪ةبه  -ل  .٢ً سى ٧ى ؿل ال
 
4-   ً ٔى  القذٕةرةى ا طٍ ك  /  اآلديحً  األ٦س٤حً  ٬ة ؾ٭ة كدٞؿيؿى ك٩ٮ
ة{. دٕةىل/  ٝةؿى اللي   –أ  ٍٮدً٭ى ؽى مى ٍٕ رٍضى بى

ى
ًٍي اأٍل  }يي

ٍظيىحٍ٪ىةقي{.ٝةؿى دٕةىل/   -ب
ى
يٍذةن ٚىأ فى ٦ى ٨ٍ اكى ٦ى كى

ى
 } أ

ٍ٭ؽى الًل{ٝةؿى دٕةىل/   –ج  ٮفى خى ٌي ٞي ٍ٪  .}حى
ٕىّلى ػي ٝةؿى دٕةىل/    –د  ٟى ٣ى إ٩ًَّ {}كى ي٥و ًْ ٔى ٜو 

 .٤ي
ىاؾى ًؾ ٝةؿى دٕةىل/  - ـه ؿو  }إ٩ًَّة ٣ىنى

لى  {.ًجنيو ٦  ًى
ٔي    –ك   .بي خ ا٤ٞ٣ٮٞةربى * إذا دى  َضي  يى  ال ؽى إفَّ اتلجة
ـى كًّ ًٝ  رأيخي    –ز   .ة احلٮ

 ة.يا٩ى ٪ة جً أي٧ة٩ً  ؾٚإف  *   كاإلي٧ةفى  ٮا ا٣ٕؽؿى ٕةٚي ٚإف دى   –ح 
 ٍؼ ؾرً يى  ًت عٍ الك   ٨٦ ٔيٮفً  عه  * ػ٦ٍ دى  دً الٮرٍ  ؽ  ػى  ٚٮؽى   –ط 

ًٍ  الن٧ًف  ثؿداءً  ى  أف قةؿى  ثٕؽى   *  حى أ  ٍٙ َّٛ يي
   -ل

ى
ٟى سً ثٍ قأ   لرل٩ية كلرلي٨ً  ي

ى
 ًخ ٤َّ ؾ مي ثٕؽى  املٕؿكًؼ  ٚإفَّ يؽى  * ٍخ ثى إف أ

َّٝ   –ؾ  ٜه  إف اليةةى  * ل  ٝةا٤حه  املؿءً  ٤ًٝت  ةتي د   كزٮافً  دٝةا
ى   –ؿ   ًُكي ٩ذَّ  ىلع األظكةًب  يٮ٦ةن  *  ٍخ ٦ى ؿي ٪ة ٠ى ة كإف أظكةثي ٪ى كٍ ل
ٞى  الكلًح  مةًك  دلل أقؽو   –ـ  ى  *  ؼو ؾ  ٦   ٥ً ٤َّ ٞى ق ل٥ تي أّٛةري  ؽه ل لي
 

 ٔ٪٭ة /  األصٮبحي 
 



 ٔٛٚ 

ًٓ  ثةإلظيةءً  ًَضً اجلَّ  ًَضً الى  ثةجلجةًت  األرًض  دـينيً  ٫ى ٬ة مجَّ دٞؿيؿي  حه دجٕيَّ  حه دَصييَّ  ٚي٫ اقذٕةرةه   –أ  ٦ة  جبة٦
ٍٛ  ٨ً كٍ ٨٦ ال ىلع كي  تي رتدَّ يى  ِي  كاقذٕيى  ًٓ كاجل ث٧ٕىن  ٨٦ اإلظيةءً  َّٜ , كامذي ث٫ ك٬ٮ اإلظيةءي  ىلع املنج٫ًَّ  ادلاؿ   ال٤ٛ

ًٜ  ي٨ي ـً ث٧ٕىن يى  ًي ا٣تيني,ً يي   .  حً اتلجٕيَّ  حً اتلَصييَّ  االقذٕةرةً  ىلع َؿي
  دٞؿيؿً  ؾ ٞةؿي ذةف يي ذةف دجٕيَّ ٚي٫ اقذٕةردةف دَصييَّ   -ب

ي
ٍٛ  ـً ٔؽى  ًٓ جبة٦ً  ثةملٮًت  الٌلؿى  ٫ى جَّ كل مى األ  ؾ ًٓ اجل

ِي  ٕيى كاقذي  كي  ًى  ذةن يٍ ٦٪٫ ٦ى  َّٜ , كامذي ٫ً ث٫ ل٧٤نجَّ  املنج٫ًَّ  ٣ٛ . حً اتلجٕيَّ  حً اتلَصييَّ  االقذٕةرةً   ىلع قبي٢ً ةالًّ ث٧ٕىن 
ٍٛ  ًٓ جبة٦ً  ل ثةإلظيةءً ؽى ال٭ي  ٫ى جَّ مى  اثلة٩يحً  دٞؿيؿً  ؾ ٞةؿي كيي   ٦٪٫ أظيةءه  َّٜ ؽل كامذي ل٤٭ي  اإلظيةءي  كاقذٕيى  كي  ؾ ًٓ اجل

ًٜ ؽن ث٧ٕىن ٬ي   . حً اتلجٕيَّ  حً اتلَصييَّ  االقذٕةرةً  ل ىلع َؿي
ٞى  حه دجٕيَّ  حه دَصييَّ  ٚي٫ اقذٕةرةه   –ج  ٟ   ؽً ا٣ٕ٭ٍ  ٫ إثُةؿى ٬ة مجَّ دٞؿيؿً  ؾ ٞةؿي يي  حه ٤ُ٦  ًٓ جبة٦ً  ٢ً الجٍ  َةٝةًت  ثٛ

ٍٛ  ـً ٔؽى  ِي  ٕيى كاقذي  كي  ؾ ًٓ اجل ٪ٌٞٮف ٦٪٫ يى  َّٜ كامذي  ك٬ٮ اإلثُةؿي  ٫ً ل٧٤نجَّ  ث٫ ك٬ٮ اجلٞيي  ٫ً ىلع املنجَّ  ادلاؿ   ال٤ٛ
ًُ ث٧ٕىن يي  ًٜ ج  . بشءو  ٞرتفٍ ؛ أل٩٭ة ل٥ دى ٞحً امل٤ُى  حً اتلجٕيَّ  حً اتلَصييَّ  االقذٕةرةً  ٤ٮف ىلع َؿي

 الَّشيٛحً  ػلؽً ٨٦ األ ٥ى ٤ٔي٫ كق٤َّ   اللي ٫ وّلَّ ٪ى ١  ٧ى تى  ٫ى جَّ ٬ة مى دٞؿيؿً  ؾ ٞةؿي يي  حه دَصييَّ  ٚي٫ اقذٕةرةه     –د 
ٔى  ٨ً ٧س  ٤ٔي٭ة ثذى  كاثلجٮًت  ى  كي  ؾ كاالقذٞؿارً  ٨ً اتل٧س   ًٓ جبة٦ً  ٭ة ٠يٙ مةءى ٚي َصى  يي  حن  داثَّ لى ٨٦   ل ا٣تنبي٫ي ٚسى
ِي  ٕيى ٚةقذي  ل٤ضـايةًت  نٍيً يَّ ٨٦ اللك   ٮعي  ٣ٛ ًٜ  م  املٕ٪ٮ كاالقذٕلءً  للردجةًط  س   الًٍ  للقذٕلءً  ىلع املًٮ  ىلع َؿي

 . حً اتلجٕيَّ  حً اتلَصييَّ  قذٕةرةً اال
ىلع  ؿ  ؽي دى  ا٣يت ثف ىلع االردجةًط  ؿ  ؽي دى  ا٣يت ؾ ٍخ ٭ى ج  ٬ة/ مي دٞؿيؿً  ؾ ٞةؿي يي  حه دجٕيَّ  حه دَصييَّ  ٚي٫ اقذٕةرةه   - ـه

ى  كي  ؾ ٨ً اتل٧س   ًٓ جبة٦ً  حً ا٣ْؿٚيَّ  ىلع  ؿً لؤلكَّ  اثلةين٨٦  ؾ ٕيٍت , ٚةقذي إىل اجلـايةًت  نٍيً يَّ ٨٦ اللك   ل ا٣تنبي٫ي ٚسى
 ًٜ  . الٌلؿً  ىلع ذلٟ ك٧حي  , كا٣ٞؿي٪حي حً اتلجٕيَّ  حً اتلَصييَّ  االقذٕةرةً  َؿي

  ًٓ ة٦ً جب ثةتلٞةرًب  اتلٮادَّ  ٫ى جَّ ٬ة/ مى دٞؿيؿً  ؾ ٞةؿي , يي ٞحه ٤ُ٦ى  حه دجٕيَّ  حه دَصييَّ  ٚي٫ اقذٕةرةه     –ك 
ي
 كي  ؾ ٣ٛحً األ

 حً اتلجٕيَّ  حً اتلَصييَّ  االقذٕةرةً   قبي٢ً ىلع ٮادَّ ث٧ٕىن دى  به ٦٪٫ دٞةري  َّٜ امذي , كل٤ذٮاد   اتلٞةربي  ٕيى ٦٪٭٧ة, ز٥ اقذي 
 . ا٤ٞ٣ٮًب  ك٧حي  , كا٣ٞؿي٪حي ٞحً امل٤ُى 

ًٞ  ا٣ٛىيطى  ٢ى الؿصي  ٫ى جَّ ٬ة/ مى دٞؿيؿً  ؾ ٞةؿي , يي أو٤يَّحه  حه دَصييَّ  ٚي٫ اقذٕةرةه     –ز  ًٔ  ث٨ً  ف  ث  ًٓ جبة٦ً  ؽةى قة
ًٜ  ا٣ٛىيًط  ل٤ؿص٢ً  فٌّ ًٝ  ٕيى , كاقذي كي  ؾ ا٣ٛىةظحً   . األو٤يَّحً  حً اتلَصييَّ  االقذٕةرةً  ىلع َؿي

  دٞؿيؿً  ؾ ٞةؿي , يي أو٤يَّحه  حه كدَصييَّ  أو٤يَّحه  حه ٚي٫ اقذٕةردةف؛ م١٪يَّ    –ح 
ي
 كاإلي٧ةفى  ؿى ا٣ٕؽٍ  ٫ى جَّ كل/ مى األ

ًٓ  ٕةؼي يي  ٠ؿي٫و  بشءو  ِي  , كاقذٕيى لُكي  اجلًٛف  ٠ؿا٬حً  جبة٦ ٨٦  إحل٫ بشءو  ـى مً كري  ؼى ؾً كظي  ٫ً ٧٤نجَّ ث٫ ل املنج٫ًَّ  ٣ٛ
ًٜ ٫, ك٬ٮ دى لٮاز٦ً   ؾ ٞةؿي . كيي  يي٢ه ُتى  كاإلي٧ةفً  ؿً ٕةٚٮا ل٤ٕؽٍ دى  , كإزجةتي األو٤يَّحً  حً امل١٪يَّ  االقذٕةرةً  ٕةٚٮا ىلع َؿي
ِي  ٕيى , كاقذي كي  ؾ رً الَضى  ًٓ جبة٦ً  ثةجليافً  ا٣ٞةَٕحي  خ الكيٮؼي ٭ى ج  / مي اثلة٩يحً  دٞؿيؿً  ًٜ  ىلع ٫ً ث٫ ل٧٤نجَّ  ج٫ًَّ املن ٣ٛ  َؿي

 . األو٤يَّحً  حً اتلَصييَّ  االقذٕةرةً 



 ٔٛٛ 

  دٞؿيؿً  ؾ ٞةؿي , يي كالن٧ًف  ًت عٍ كالك   دً الٮرٍ  ؾ ةته م١٪يَّ  اقذٕةرتو  ٚي٫ زلثي     –ط 
ي
 دى الٮرٍ  ٫ى جَّ كل/ مى األ

ًٜ  ؽ  ٫ ك٬ٮ الى لٮاز٦ً  ٨٦ إحل٫ بشءو  ـى مى ث٫ كرى  املنج٫َّى  ؼى ؾى , كظى كي  ؾ ٨ً الكٍ  ًٓ جبة٦ً  َجي٢و  ثإنكةفو   ىلع َؿي
 الكعةبى  ٫ى جَّ / مى اثلة٩يحً  دٞؿيؿً  ؾ ٞةؿي , كيي دً إىل الٮرٍ  ػؽي  إًةٚحي  ه , كا٣ٞؿي٪حي عحً املؿمَّ  األو٤يَّحً  حً امل١٪يَّ  االقذٕةرةً 

ٍٛ  ًٓ جبة٦ً  ثإنكةفو  ًٜ ىلع ٫ ك٬ٮ ا٣ٕيٮفي ٨٦ لٮاز٦ً  إحل٫ بشءو  ـى مى ث٫ كرى  املنج٫َّى  ؼى ؾى , كظى كي  ؾ ًٓ اجل  االقذٕةرةً   َؿي
 ثةمؿأةو  خ الن٧في ٭ى ج  مي  اثلةثلحً  ؾ دٞؿيؿً  ٞةؿي . كيي ًت عٍ ل٤ك   ا٣ٕيٮفً  إزجةتي  , كا٣ٞؿي٪حي عحً املؿمَّ  األو٤يَّحً  حً امل١٪يَّ 

ًٜ  ٫, ك٬ٮ الؿداءي ٨٦ لٮزا٦ً  إحل٫ بشءو  ـى مً ث٫ كري  املنج٫َّي  ؼى ؾً كظي  كي  ؾ اجل٧ةؿً  ًٓ جبة٦ً  ظك٪ةءى   االقذٕةرةً  ىلع َؿي
 .حه ُتيي٤يَّ  / اقذٕةرةه اثللزحً  ؾ ل٤ٞؿي٪حً  ٞةؿي , كيي ل٤ن٧ًف  رداءو  إزجةتي  ه , كا٣ٞؿي٪حي املضؿَّدةً  األو٤يَّحً 

ًُ دي  ؽه ل يى  ثإنكةفو  املٕؿكؼى  ٫ى جَّ ٬ة/ مى دٞؿيؿً  ؾ ٞةؿي يي  حه م١٪يَّ  ٚي٫ اقذٕةرةه    -ل ٰٕ  ًٓ ُةءً  جبة٦  ك   ؾ اإٔل
, عحً املؿمَّ  األو٤يَّحً  حً امل١٪يَّ  ىلع قبي٢ االقذٕةرةً  ٫ ك٬ٮ احلؽي ٨٦ لٮاز٦ً  ٫ بشءو إحل ـى مى ث٫ كرى  املنج٫َّى  ؼى ؾى ٦٪٭٧ة كظى 
 . دؿميطه  ٍخ ٤َّ كمي  حي اتلؼيي٤يَّ  االقذٕةرةي  كه يؽو  ك٧حي  كا٣ٞؿي٪حي 

, كي  ؾ دً املؿا إيٌةًح  ًٓ جبة٦ً  ثة٣ٞٮؿً  ال٣حى ادلَّ  ٫ى جَّ ٬ة/ مى دٞؿيؿً  ؾ ٞةؿي يي  حه دجٕيَّ  حه دَصييَّ  ٚي٫ اقذٕةرةه    –ؾ 
ِي  ٕيى كاقذي  ًٜ  ث٧ٕىن داؿي  ٝةا٢ه  ال٣حً ث٧ٕىن ادلَّ  ٨٦ ا٣ٞٮؿً  َّٜ كامذي  ٫ً جَّ ث٫ ل٧٤ن ىلع املنج٫ًَّ  ادلاؿ   ال٤ٛ  ىلع َؿي

 . ةًت َّٝ إىل ادلَّ  ا٣ٞٮؿً  نكجحي  , كا٣ٞؿي٪حي حً اتلجٕيَّ  حً اتلَصييَّ  االقذٕةرةً 
 ًٜ ث٤ُ٧ى  تو كى كظى  كيتو ظى  ثنيى  اردجةطو  ٜى ٤ُ٦ى  ٫ى جَّ ٬ة/ مى ؿيؿً دٞ ؾ ٞةؿي يي  حه دجٕيَّ  حه دَصييَّ  ٚي٫ اقذٕةرةه    –ؿ 

ٍٕ  ثنيى  اردجةطو  ٍ ـٍ ىلع ٨٦ صي  ٕيٍت ز٥ اقذي  كي  ؾ كاالقذٞؿارً  ٨ً اتل٧س   ًٓ  ٤ٔي٫ جبة٦ً ّلن ٍٕ كمكذى  ٢و مكذ  ةًت ٨٦ صـايَّ  ئى
ٍ ـٍ جًلي  ؿً األكَّ  ًٜ  اثلةين ةًت ٨٦ صـايَّ  ئى  . حً اتلجٕيَّ  حً اتلَصييَّ  االقذٕةرةً  ىلع َؿي

, كي  ؾ ؿاءةً اجٍلى  ًٓ جبة٦ً  ؽً ثةألقى  النضةعى  الؿص٢ى  ٫ى جَّ ٬ة مى دٞؿيؿً  ؾ ٞةؿي يي  أو٤يَّحه  حه دَصييَّ  ٚي٫ اقذٕةرةه    –ـ 
ًٜ  النضةًع  ل٤ؿص٢ً  األقؽي  كاقذٕيى   املنج٫َّى  ٥ي ٭ة ث٧ة يلاً ؛ الٝرتا٩ً ٞحً امل٤ُى  األو٤يَّحً  حً اتلَصييَّ  االقذٕةرةً  ىلع َؿي

ى  املنج٫َّى  ٥ي , كب٧ة يلاً لكلًح ا ك٬ٮ مةًك   . ٥ً املذلك   النةٔؿً  ٨٦ ظة٣حً  ٥ي ٛ٭ى أ٩٭ة دي  م/أ حه ظةحلَّ  , كا٣ٞؿي٪حي ؽه ث٫ ك٬ٮ ل لي
 
5-   ً ةزو  كَّ  طٍ ك ٢و  مى لٝذى  مؿقى   -/  اآلديحً  األ٦س٤حً  ٫ ؾٔك
ٍؿيىحى ا٣َّيًت ٝةؿى دٕةىل/    –أ  ٞى ًؿ ا٣ٍ

ى
ة{. }كىاٍقأ ٪َّة ًذي٭ى  ٠ي

{. }ٚىًف ىل/ ٝةؿى دٕة  -ب كفى ةدًلي ة ػى ٥ٍ ًذي٭ى  رىٍْحىًح الًل ٬ي
{ٝةؿى دٕةىل/   –ج  ًٕنيى ا٠ً ٓى الؿَّ ٮا ٦ى ٕي  }كىاٍر٠ى
ةصي ًؾ ٝةؿى دٕةىل/     –د  ًٞىى ٥ي ا٣ٍ ٤ىيٍسي ٔى ًذتى  { }٠ي ذٍّلى ٞى  ا٣ٍ
ً   - ـه ـى  ٦ةءى  خي بٍ شى  .زمـ
 .ٍَصى مً  رلكفى ػى  اث٨ي  ٨ى قسى    –ك 



 ٜٔٛ 

 .األرضى  خ ادللٮي ٞى قى    –ز 
 .زيؽو  ٩ةويحى  ػةدله  أذؿَّ   –ح 
ٞي ٤بى يى   –ط   ٫.٥٬ ثلدي جذضي دي  ماذل ٨ُى كٮف ا٣
 .األزؿً  هلة ٠جيي  ك٧حن  أ٣ق الُيتي   -ل
   –ؾ 

ى
 .٬ؾا املاكفً  ؾ ؽكا ٩ةران ٝى كٍ أ

 . مالٮاد قةؿى  –ؿ 
 

 ٔ٪٭ة /  األصٮبحي 
 
ةزان ث٭ة أ٤٬ي  مؿاده  ا٣ٞؿيحي    –أ  لن  ٭ة مى  . الةؿ   كإرادةي  ٢  املعى  إَلؽي  م/أ حي ٫ املع٤يَّ ٔلٝذي  مؿقى

ةزان  ث٭ة اجل٪حي  مؿاده  اللً  رْححي   -ب لن  مى َّ ٔلٝذي  مؿقى  ٢  املعى  كإرادةي  الةؿ   إَلؽي  م/أ حي ٫ الةحل 
ةزان ث٭ة و٤   ٕٮا مؿاده اركى   –ج  لن  ٮا مى ـٍ  إَلؽي  م/أ حي ٫ اجلـايَّ ٔلٝذي  مؿقى  . الُكي   كإرادةي  ءً اجل
ٞى   –د  لن ث٫ ٨٦ قيى  ؿاده ذّل ما٣ ةزان مؿقى  إحل٫ ؤكؿي قيى  ٦ة ٫ أذجةري ٔلٝذي  ٞذ٤ٮف مى
ـى  ٦ةءي  - ـه ةزان ٦ةاً  ث٫ ثٕيي  مؿاده  زمـ لن  ٭ة مى  . الًٕي  كإرادةي  الُك   إَلؽي  م/أ حي يَّ ٫ اللك  ٔلٝذي  مؿقى
ةز ث٫ ثٕٞحه  مؿاده  مَصي   –ك  لن  ان ٦٪٭ة مى  .حي يَّ ٫ اللك  ٔلٝذي  مؿقى
ةزان  ث٭ة املةءي  ؿاده م ادللٮي   –ز  لن  مى  . حي ٫ املع٤يَّ ٔلٝذي  مؿقى

ةزان  ٫ي كي ٍٛ ث٭ة جى  مؿاده  زيؽو  ٩ةويحي   –ح  لن  مى  . الُكي   كإرادةي  الًٕي  إَلؽي  م/أ حي ٫ الٌٕيَّ ٔلٝذي  مؿقى
ٍُ   –ط  لن  ث٫ ا٣جكيشي  مؿاده  ٨ي ا٣ٞ ةزان مؿقى  ٦ة اكف. ٫ أذجةري ٔلٝذي  مى
ـي  مؿاده  ك٧حه  -ل ةزان  ث٭ة الالك لن  مى  .حي ٫ اجلـايَّ ٔلٝذي  مؿقى
ُى  مؿاده  ٩ةره   –ؾ  ةزان  إىل ٩ةرو  كؿي ؤي يى  ته ث٭ة ظ لن  مى  إحل٫.  ؤكؿي ٦ة قيى  ٫ أذجةري ٔلٝذي  مؿقى
لن  ث٫ املةءي  مؿاده  مالٮاد  –ؿ  ةزان مؿقى  .حي ٫ املع٤يَّ ٔلٝذي  مى
6 –   ً ةزو  كَّ  طٍ ك ٢و  مى لٝذى  تو مؿكَّ  مؿقى  /  اآلديحً  األ٦س٤حً  ٬ة ؾكدٞؿيؿى  حو د٧سي٤يَّ  اقذٕةرةو  ٫, كلكَّ ٔك
ـً  إذا ٝة٣ٍخ  –أ  ـً  ٦ة ٝة٣ٍخ  * ٚإف ا٣ٞٮؿى  ٝٮ٬ة ٚىؽ   ظؾا  .   ظؾا

  ٦ٍخ َصَّ دى    -ب
ي
ً  ة جى الى   ةتي ٞى يٍ كى ٦٪ة أ ٍ  ؽٍ * كل٥ نى  ة. بى ٦٭ؿى  نيًت ٧ى ٨٦ ال

  إذا صةءى   –ج 
ى
 .كالكةظؿي  ؿي الكعٍ  ٢ى ُى * ٚٞؽ بى   ا٣ٕىة قى ٣ٍ مٮَس كأ

 . ٕؿًؼ أـ ل٥ دى  خى ٍٚ ٔؿى  ؽاؾى ًٚ  كح* ري   ًف ذ٤ً ثأ٩ٟ ٦ي  نزي ؽ  يي  ٤ٝب  –د 



 ٜٔٓ 

٤٧ًٍٍ٪ى ٝةؿى دٕةىل/  -ق  ٍف يى
ى
بىنٍيى أ

ى
جىةًؿ ٚىأ رًٍض كىاجٍلً

ى
ٮىاًت كىاأٍل ٧ى ى الكَّ ة٩ىحى ىلعى ٦ى

ى
٪ىة اأٍل ًٍ ؿى ٔى  ة كى ٭ى }إ٩ًَّة 

ى
{ ة....٭ى ٪ٍ ٦ً  ٨ى ٍٞ ٛى مٍ أ

 .اآليحي 
   –ك 

ى
 ٨٦ كص٭ني.  ٥ي ٤ًْ مل٨ يى  بي َضى . يي ٤حو يٍ ٠ى  كقٮءى  ٛةن نى ظى أ

ٛ  ال دي  احلؽي   –ز   ٔ٪٫. ـه ق ك٬ٮ عصً كظؽى  لن ٧ٔى  ٢٧ٕى أف يى  ؿيؽي مل٨ يي  بي َضى ٬ة يي كظؽى  ٜي ى
ٛى  ٝىيه  عى ٦ة صؽى  ؿو ألمٍ   –ح  ه ك٬ٮ ٦تى  ػًفي  ؿو أمٍ  ىلع ظىٮؿً  ذةؿي مل٨ يى  َضبي ٫. يي أ٩  . ّة٬ؿو  ؿو تخ أمٍ  كرت 
ـي خ األيَّ جة كدٮ٣َّ الى   ذ٬تى   –ط  ـي  جة كىلع الـ٦ةفً * ّٕٚل الى    ة  . قل
 

 ٔ٪٭ة /  األصٮبحي 
 
َّٜ  ال يٞٮؿي  ماذل الؿص٢ً  ٬يبحي  ٍخ ٭ى ج  ٬ة/ مي دٞؿيؿً  ؾ ٞةؿي يي  حه د٧سي٤يَّ  ٚي٫ اقذٕةرةه   –أ  إال  ْبي كال يي  إال ال

ـً  ةةً املك٧َّ  املؿأةً  ث٭يبحً  ثةلىؽؽً  ـي  ٕيى كاقذي  كي  ؾ ؽً الىؽٍ  ًٓ جبة٦ً  ظؾا ٮعي ا الالك ًٜ  ٫ً ل٧٤نجَّ  ملًٮ  ث٫ ىلع َؿي
 .  حً اتل٧سي٤يَّ  االقذٕةرةً 

ةزه  -ب ٢ه  ٚي٫ مى ـى  ٫ الكبجيَّحي لٝذي ٔى  ته مؿكَّ  مؿقى ً  ؾ قجته  ٚإف ٬ؾا الالك  ٚإف اإلػجةرى  حً أك امل٤ـك٦يَّ  اتلعس 
ـً  ً  ـه ث٭ؾا مكذ٤  .ل٤ذعس 
 املنالكًت  ٢ي ق ٍٚى ثٮصٮدً  ٢ي ىي يى  ماذل الؿص٢ً  بحي ٬ي ٍخ ٭ى ج  ٬ة/ مي دٞؿيؿً  ؾ ٞةؿي يي  حه د٧سي٤يَّ  ٚي٫ اقذٕةرةه   –ج 

ـي  اللً  ٩ًب   ث٭يبحً  ٮفى  ؿةً عى ٦ٓ قى  مٮَس ٤ٔي٫ الكل ـي  ٕيى كاقذي  كي  ؾ ا٣ناًع  ٥ً ظكٍ  ًٓ جبة٦ً  ٚٔؿ  ٮعي املًٮ الالك
ًٜ  ٫ً ث٫ ل٧٤نجَّ  ٫ً ل٧٤نجَّ   . حً اتل٧سي٤يَّ  االقذٕةرةً  ىلع َؿي

٨٦  ث٭يبحً  صؽايًن  الٮً  ؽً ث٫ ٨٦ اذلكٍ  ٫ ا٣ٞةا٧حي ٬يئذي  ٍخ ٭ى ج  ٬ة/ مي دٞؿيؿً  ؾ ٞةؿي يي  حه د٧سي٤يَّ  ٚي٫ اقذٕةرةه   –د 
ًٓ  األمجةًح  ةؽً ٫ ذلٟ ٨٦ ٔنَّ ل ىلع لكة٩ً ؿى صى  ـً  ؾ صؽافً كالٮً  ؿً ٨٦ اتلأز   الةو٤حً  اهليبحً  جبة٦ ـي  ٕيى كاقذي  الالك  الالك

ًٜ  ىلع ٫ً ث٫ ل٧٤نجَّ  ىلع املنج٫ًَّ  ادلاؿ    . حً ٤يَّ اتل٧سي االقذٕةرةً  َؿي
ًٙ  ظةؿى  ٫ى جَّ ٬ة/ مى دٞؿيؿً  ؾ ٞةؿي يي  حه د٧سي٤يَّ  ٚي٫ اقذٕةرةه  - ـه  ث٭ة ِبةؿً  الٮٚةءً  ٭ة كوٕٮبحً ْح٤ً  ٢ً ٞى زً  ؾ اتلاكحل

ٔي  ً ٦ٓ ٠ً  ىلع ٬ؾق األميةءً  ٍخ ًى ؿً أ٩٭ة  ٍ  ٨ٛى كػً  ٭ة, ٚة٦ذ٪٨ٕى ٦ذة٩ذً  ةً ٭ة كٝٮَّ أصؿا٦ً  ْبى ًٓ ٤ً ٨٦ ْحى ٞ   ـً ٔؽى  ٭ة جبة٦  ٢ً ال٧ٍ  ًٜ ت
ًٜ  ىلع ٫ً ث٫ ل٧٤نجَّ  املنج٫ًَّ  ىلع ادلاؿ   ا٣رتكيتي  ٕيى , ز٥ اقذي كي  ؾ  . حً اتل٧سي٤يَّ  االقذٕةرةً  َؿي

 ؿى آػى  ثةعى  رص٢و  ٨٦ كص٭ني/ ث٭يبحً  ٥٤ْي ٨٦ يى  ٬يبحي  ٍخ ٭ى ج  ٬ة/ مي دٞؿيؿً  ؾ ٞةؿي يي  حه د٧سي٤يَّ  ٚي٫ اقذٕةرةه   –ك 
 ًٝ ًٓ  ٢ً ال١يٍ  هى د٧ؿان رديبةن ك٩ة ـي  ٕيى كاقذي  كي  ٨٦ كص٭ني ؾ ٥ً ا٤ْ٣ٍ  جبة٦ ًٜ  ٫ً ث٫ ل٧٤نجَّ  ىلع املنج٫ًَّ  ادلاؿ   الالك  ىلع َؿي

 . حً اتل٧سي٤يَّ  االقذٕةرةً 



 ٜٔٔ 

ـه ٧ٔل كظؽى  ٢٧ٕى أف يى  ٨٦ يؿيؽي  ٬يبحي  ٍخ ٭ى ج  ٬ة/ مي دٞؿيؿً  ؾ ٞةؿي يي  حه د٧سي٤يَّ  ٚي٫ اقذٕةرةه    –ز   ق ك٬ٮ عص
ٛ  أف يي  ٨٦ يؿيؽي  ٔ٪٫ ث٭يبحً  ًٓ  كاظؽةو  ثيؽو  ٜى ى ـي  ٕيى كاقذي  كي  ؾ ـً ضٍ ا٣ٕ جبة٦ ٮعي  الالك ىلع  ٫ً ث٫ ل٧٤نجَّ  ٫ً ل٧٤نجَّ  املًٮ

 ًٜ  . حً اتل٧سي٤يَّ  االقذٕةرةً  َؿي
ً  الؿص٢ً  ٬يبحي  ٍخ ٭ى ج  ٬ة/ مي دٞؿيؿً  ؾ ٞةؿي يي  حه د٧سي٤يَّ  ٚي٫ اقذٕةرةه   –ح   ؿو ىلع أمٍ  ٢ى عىي حلى  ؿو أمٍ  تخى  املتكرت 

ٛى  عى ني صؽى  ٝىيان ظاملكّمَّ  الؿص٢ً  ق ث٭يبحً يؿيؽي  ػفي  ًٓ  ةءً ٨٦ الـبَّ  ؾي٧حى صى  ثسأرً  ؾى ٫ حلأػي أ٩  كي  ؾ االظذيةؿً  جبة٦
ـي  ٕيى كاقذي  ٮعي  الالك ًٜ  ٫ً ث٫ ل٧٤نجَّ  ٫ً ل٧٤نجَّ  املًٮ  . حً اتل٧سي٤يَّ  االقذٕةرةً  ىلع َؿي

ةزه   –ط  ٢ه  ٚي٫ مى ًٕ  أو٢ً  ؛ أل٫٩ كإف اكف ػْبان ؾته مؿكَّ  مؿقى ٢ه ًك  ؽً ٍٞى ٣ اإلننةءً  ؾ ٫ إال أ٫٩ مكذ٧ٕى
 ً ـ   اتلعس  ٍُ  كا٣ٞؿي٪حي  ٨٦ النجةًب  ٚةتى  ىلع ٦ة فً كاتلع ٕىلٝحي  األػيي  ؿي ىلع ذلٟ الن  . الكبجيَّحي  كا٣

 
ٔى  ا٣ٕٞلَّ   ال٧ىضةزى ني  بى  -7  /  اآلديحً  األ٦س٤حً  ٫ ؾلٝذى ك
٦ةن آ٦ً٪ةن{.ٝةؿى دٕةىل/   –أ  ؿى ٥ٍ ظى ى٭ي ٨ٍ ل ى٥ٍ جي٧ىس  ل كى

ى
  } أ

 .ؿه عمً  ؿي ٬ؾا املنً  -ب
ًي   –ج  ًٔ أر  .ؽةه ٭٥ كا
ُى   –د   ادل٩ية. ث٭٥ أ٬ٮاؿي  ٍخ نى ث
 .ته ٩ةًو  ٥٬ٌّ  أوةثن - ـه
ـي ٭ي ذٍ ٪ى كَعى  ٭٥ الـ٦ةفي قى ْضى   –ك   .٥ األية
ٜي   –ز   . وةدره  كارده  ٬ؾا ا٣ُؿي

 .ا٣جكًت  كد٩ةءةي  ط  ٫ الن  ٕى ًى كى   –ح 
ـً  ٥ قةؿى ١٤ذي * ٧٤ٚة مى  حن يَّ قضً  ٦٪ة ا٣ٕٛٮي  ٪ة ٚاكفى ١٤ٍ مى   –ط  ُي  ثةدل  طي أث
ـي لٟ األيَّ  مجؽً قتي  –ل   .دً ك  ـى ٨٦ ل٥ دي  ػجةرً  * كيأديٟ ثةألصة٬لى  ٦ة ٠٪خى  ة
ًٔ  –ؾ    نؿٍ أ

ي
 . كأيحن  ذ٩ةن أ

ي  –ؿ  َـّ ذً ٧ٍ ٣ٞؽ ل ى  ؾ يلفى ٗى  ٪ة ية أ  .ث٪ةا٥ً  ٰ  ًُ ال٧ى  ك٦ة حل٢ي  ًخ ٧ٍ ل * ك٩ً الس 
ى  سةدي دى  –ـ   ٭ة. ص٪ٮ٩ي  ٨  ُٔةيةق يي
 . ٗ٪ةءى  ٪ة إىل ظؽيٞحو جٍ ذ٬ى  –ف 
 

 ٔ٪٭ة /  األصٮبحي 
 



 ٜٕٔ 

  ا٣ٛة٢ًٔ  اق٥ي  ٪ةن آ٦ً   –أ 
ي
ةزان  ك٬ٮ ٦ٕٛٮؿه  ـً الؿى  إىل ٧ًيً  ؽى ق٪ً أ ٔى ٤ٞٔيًّ  مى  . حي ٫ املٕٛٮحلَّ لٝذي ة 

  ٚة٢ٔو  اق٥ي  عمؿه  -ب
ي
ةزان  ؿً ىلع املنً  ؽى ق٪ً أ ٔى ٤ٞٔيًّ  مى  . حي ٫ املٕٛٮحلَّ لٝذي ة 

  ٚة٢ٔو  اق٥ي  كأؽةه   –ج 
ي
ةزان  إىل األرًض  ؽى ق٪ً أ ٔى ٤ٞٔيًّ مى ى إذا ري  ٞةؿي يي  حي ٫ املٕٛٮحلَّ لٝذي ة   ٬ة.ػيي  ّج 

ُى   –د  ٍٕ  ٍخ نى ث ةزان  ادل٩ية ك٬ٮ قجته  إىل أ٬ٮاؿً  ؽى ٪ً أقٍ  ٢ه ٚ ٔى ٤ٞٔيًّ  مى  . ٫ الكبجيَّحي لٝذي ة 
  ٚة٢ٔو  اق٥ي  ته ٩ةًو  - ـه

ي
ةزان  ك٬ٮ ٦ٕٛٮؿه  اهل٥   إىل ٧ًيً  ؽى ق٪ً أ  .حي ٫ املٕٛٮحلَّ ة ٔلٝذي ٤ٞٔيًّ  ٚي٫ مى

ٍٕ  سى ْضى   –ك    ٢ه ٚ
ي
َى  إل الـ٦ةفً  ؽى ق٪ً أ ٍٕ  ٍخ ع٪ى ك ـً إىل األيَّ  ؽى أق٪ً  ٢ه ٚ ةزان  ة ٔى ٤ٞٔيًّ  مى  . حي ٫ الـ٦ة٩يَّ لٝذي ة 

  اق٧ة ٚة٢ٔو  ره كوةدً  ده كارً   –ز 
ي
ًٜ  إىل ٧ًيً  ؽى ق٪ً أ ةزان  ا٣ُؿي ٔى ٤ٞٔيًّ  مى  .حي ٫ املٕٛٮحلَّ لٝذي ة 

ٍٕ  ٓى ًى كى   –ح    ٢ه ٚ
ي
ٔى ٤ٞٔيًّ  ان ةزمى  ًت ا٣جكى  كد٩ةءةً  إىل النط   ؽى ق٪ً أ  . ٫ الكبجيَّحي لٝذي ة 

ٍٕ  قةؿى   –ط    ٢ه ٚ
ي
ُي  ؽى ق٪ً أ ةزان  طو إىل أث ٔى ٤ٞٔيًّ  مى  .حي ٫ املاك٩يَّ لٝذي ة 

ٍٕ  مجؽً قتي  –ل    ٢ه ٚ
ي
ـً إىل األيَّ  ؽى ق٪ً أ ةزان  ة ٔى ٤ٞٔيًّ  مى  . حي ٫ الـ٦ة٩يَّ لٝذي ة 

  ٚة٢ٔو  اق٥ي  كأيحه  –ؾ 
ي
  إىل ٧ًيً  ؽى ق٪ً أ

ي
ةزان  فً ذي األ ٔى ٤ٞٔيًّ  مى  . ٫ الكبجيَّحي لٝذي ة 

ٍ  إىل حل٢ً  ؽى أق٪ً  ٚة٢ٔو  اق٥ي  ٩ةا٥ه  –ؿ  ةزان  ٰ  ًُ ٧ى ال ٔى ٤ٞٔيًّ  مى  .حي ٫ الـ٦ة٩يَّ لٝذي ة 
ى  –ـ  ٍٕ  ٨  يي   ٢ه ٚ

ي
ةزان  إىل املىؽرً  ؽى ق٪ً أ ٔى ٤ٞٔيًّ  مى  .حي ٫ املىؽريَّ لٝذي ة 

٘ى  ٘حه ٦جة٣ى  ةءي ٪َّ دى  –ف    ٨  ٨٦ ا٣
ي
ةزان  الؽيٞحً  إىل ٧ًيً  ؽى ق٪ً أ ٔى ٤ٞٔيًّ  مى  .حي ٫ املاك٩يَّ لٝذي ة 

 
8 –   ً  /  اآلديحً  ؾ األ٦س٤حً   املٕىن ال١٪ةيئَّ ني  كخى  ال١ً٪ةيحً  ٩ٮعى  طٍ ك
 . م ل٧٤ؤذً ٞٮلي ق دى ٫ كيؽً املك٧٤ٮف ٨٦ لكة٩ً  ٥ى ٨٦ ق٤ً  املك٥٤ي    –أ 

 . ال٤ع٥ً  ًني م١ذى  ػةدله   -ب
 .ا٣ٛىي٢ً  ٦٭ـكؿي  اللكًت  * صجةفي  ٚإين   تو ٨٦ ٔيٍ  ؾَّ  ٟي ك٦ة يى   –ج 
ِي    –د   . ؽً ال١جً  ٬ٮ ٤ٗي
  اللي  ؿى اقذأزى  - ـه

ى
 ق.ق جبٮارً قٕؽى ث٫ كأ

 .ًج الٍَّشى  ىلع اث٨ً  ٍخ بى ْضي  حو ل * ؾ ٝجَّ ؽى كاجلَّ  ةى كءكاملؿ إف الك٧ةظحى   –ك 
 . األّٛةرً  ٔؿييي  حً ا٣ٞة٦ى  مٮكذى مي  حٌّ  ينةءص   –ز 
 

 ٔ٪٭ة /  األصٮبحي 
 
ـً  وٛحً  ث٪ًف  ٚي٫ دٕؿييه    –أ   ماملؤذً ٨ٔ  اإلقل



 ٜٖٔ 

 ٫.إىل مضةٔذً   ـه ٚي٫ رمٍ   -ب
ًٔ  ـً إىل ٠ؿى  ٚي٫ د٤ٮيطه   –ج  ٍو كى  إىل َج٤حً  جذ٢ٞي يى  ؿى ؛ ألف ا١ٛ٣ٍ ٥ً املذلك   ؿً النة  . قةا
ٍى إىل ٝكٮدً  ـه ٚي٫ رمٍ    –د   .٤ٝي٤حه  ٫؛ ألف الٮقةا
 ٫. ٨ٔ مٮدً  ٚي٫ ٠ً٪ةيحه  - ـه
ٍٕ  ٬ؾق اثللزحً  ٨ٔ إزجةًت  ٠ً٪ةيحه   –ك   ث٭ة. ه  ٭ة املؼذى ماك٩ً  ٭ة ؾ٤ً ل جل
 ث٫. اثللزحً  ٬ؾق األكوةًؼ  م٧ٮًع  الػذىةًص  ٨ٔ اإلنكةفً  ٠ً٪ةيحه    –ز 
 
 

 

                                        
(2)

ٍ  وصفٍ  يِ على نف رُ القصْ  ؿَّ ( أي: فحيث دَ عليو اؼبوتُ  يجوزُ فَ )    جائزاً عليو.  يو كاف اؼبوتُ عل اؼبوتِ  جوازِ  ـُ عنو وىو عدَ  معُتَّ


